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Päivi Rasinkangas: Arviointivälineiden diffuusio ja implementointi. Ta-
paustutkimus Oulun seutukunnan yleisistä kirjastoista. Oulu: Oulun 
yliopisto. Suomen kieli, informaatiotutkimus ja logopedia. Tutkimuk-
sen laatuyksikkö. Humanistinen tiedekunta, 2008. Finnish Information 
Studies 23. 

Tiivistelmä 

Tutkimus käsittelee innovaatioiden diffuusiota ja implementointia or-
ganisaatioissa. Käytännön tutkimuskohteena oli kirjastotoiminnan uusi-
en arviointivälineiden diffuusio ja implementointi eli leviäminen ja 
käyttöönotto Oulun seutukunnan yleisissä kirjastoissa. Tarkasteltavat 
arviointivälineet olivat Pohjoisten kirjastojen arviointiprojektissa kehi-
tetyt portfolio, tietopalvelun arviointilomake, koulutustarvekysely ja 
osaamiskakku. Portfoliota käyttäen voidaan arvioida koko kirjastotoi-
mintaa; tietopalvelun arviointilomakkeen, koulutustarvekyselyn ja 
osaamiskakun avulla arvioidaan henkilökunnan aikaansaannoskykyä ja 
osaamista. 

Arviointivälineiden diffuusiota ja implementointia tutkittiin inno-
vaatioiden diffuusioteorian, organisaatioiden innovatiivisuustutkimuk-
sen ja innovaatioiden diffuusion prosessitutkimuksen käsitteistöillä. 
Niiden avulla tarkasteltiin arviointivälineiden havaittujen ominai-
suuksien, organisaation ominaisuuksien ja arviointivälineiden käyt-
töönoton edistämistoimenpiteiden yhteyksiä arviointivälineiden dif-
fuusioon ja implementointiin. 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa selvitettiin Oulun 
seutukunnan kahdeksassa yleisessä kirjastossa tapahtuneita innovaatio-
prosesseja vajaan viiden vuoden aikana vuosina 2000–2005. Tutkimus-
aineistot kerättiin haastatteluilla ja kyselyillä ja tulokset perustuvat 
työntekijöiden kokemuksiin ja näkemyksiin. Muutaman tapauksen mo-
nipuolisen, eri teoriaperinteitä hyödyntävän lähestymistavan avulla saa-
tiin tietoa, jota arviointivälineiden kehittäjät ja yleisten kirjastojen hen-
kilökunnat voivat hyödyntää käytännössä. 

Havaituista ominaisuuksista yhdistävyys oli selvimmin yhteydessä 
innovaation diffuusioon ja implementointiin. Myös suhteellisella edulla 
ja yhteensopivuudella oli positiivinen yhteys innovaatioiden leviämi-
seen ja käyttöönottoon. Negatiivinen yhteys innovaation diffuusioon ja 
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implementointiin oli innovaation monimutkaisuudella. Uudet arviointi-
välineet eivät olleet levinneet laajaan käyttöön kirjastoissa, mutta jotkut 
työntekijät olivat ottaneet niitä henkilökohtaiseen käyttöönsä.  

Kirjastojen ominaisuuksista keskittyminen oli positiivisessa yhtey-
dessä innovaation käyttöönottoon silloin, kun innovaatio oli yksinker-
tainen. Monimutkainen innovaatio otettiin käyttöön kirjastossa, jossa 
keskittyneisyyttä oli vähennetty. Kirjastojen formaalisuutta tutkittaessa 
kävi ilmi, että työntekijöiden toimenkuvia pidettiin joustavina, mutta 
joustavuutta ei ollut hyödynnetty innovaatioprosessin edistämiseksi. 
Käsitykset henkilö- ja aikaresurssien riittävyydestä arviointityöhön oli-
vat ristiriitaiset. Yhtäällä todettiin, että henkilö- ja aikaresursseja ei ol-
lut riittävästi; toisaalla resurssien sanottiin riittävän, jos arviointia pide-
tään tärkeänä. Myös näkemykset henkilökunnan tieto- ja taitoresurssien 
riittävyydestä olivat ristiriitaisia. 

Käyttöönoton edistämistoimenpiteistä osallisuudella oli positiivinen 
yhteys uusien arviointivälineiden diffuusioon ja implementointiin. Mui-
ta edistämistoimenpiteitä kirjastoissa ei ollut tehty, mutta siitä huoli-
matta arvioivan suhtautumisen työhön ja kirjaston toimintaan todettiin 
lisääntyneen. 

Jatkotutkimusaiheiksi esitettiin: 1. henkilökunnan vastuunjaon yh-
teydet innovaatioiden diffuusioon ja implementointiin, 2. toimenkuvien 
pysyvyyden/joustavuuden yhteydet innovaatioiden diffuusioon ja im-
plementointiin, 3. aloitettujen arviointikäytäntöjen diffuusio ja imple-
mentointi jatkossa ja 4. yleisen kirjaston rakenteiden ja uudistumisky-
vyn väliset yhteydet. 
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Päivi Rasinkangas: Arviointivälineiden diffuusio ja implementointi. Ta-
paustutkimus Oulun seutukunnan yleisistä kirjastoista. (Diffusion and 
implementation of evaluation tools. A case study of public libraries in 
the Oulu region.) Oulu: University of Oulu, Finnish language, Informa-
tion studies and Logopedics, Centre of Excellence in Research, Faculty 
of Humanities, 2008. Finnish Information Studies 23. 

Abstract 

The study is about diffusion and implementation in organizations. The 
empirical object of the study was diffusion and implementation of four 
new evaluation tools in Oulu region public libraries. The evaluation 
tools in question were a portfolio, a form for evaluating information 
services, a questionnaire for evaluating the need for further education, 
and a so called cake of skills. With the portfolio the library activities 
can be evaluated as a whole, and the other three tools help to evaluate 
the skills of the staff. 

Diffusion and implementation of the evaluation tools were studied 
using the diffusion of innovation theory, organizational innovativeness 
research and process theory research. They gave concepts and view-
points to examine how the perceived attributes of evaluation tools, the 
attributes of organizations and the methods of implementing the inno-
vations were related to the diffusion and the evaluation of evaluation 
tools. 

In this case study the innovation processes of eight public libraries 
in the Oulu region were examined during nearly five years, from 2000 
to 2005. The research material was collected in interviews and via 
questionnaires, and the results are based on experiences and views of 
the employees working in the studied libraries. Since the cases were 
examined from the viewpoints of different theories and research tradi-
tions, it was possible to illustrate the object from various aspects and to 
gain information that the developers of the evaluation tools and the 
staff of public libraries can make use of. 

The study showed that interconnectedness of an innovation was the 
perceived attribute of an innovation that was most clearly related to dif-
fusion and implementation of an innovation. Also relative advantage 
and compatibility had a positive connection with diffusion and imple-
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mentation of an innovation. On the other hand, complexity had a nega-
tive connection with diffusion and implementation of an innovation. 
The new evaluation tools were not implemented broadly in the librar-
ies, but some employees had begun to use them independently. 

While studying attributes of the libraries as organizations it was 
found that centralization had a positive relationship with implementa-
tion of an innovation in the cases the innovation was simple. Whereas a 
complex innovation was concerned, the innovation had been imple-
mented most efficiently in a more decentralized library. When examin-
ing formality of libraries it turned out that job descriptions were con-
sidered flexible, but the flexibility had not been taken advantage of to 
promote the innovation process. Views about personnel and time re-
sources for evaluation work were contradictory. On the one hand it was 
claimed that there were not enough personnel and time resources, on 
the other hand it was said that if evaluation work was appreciated these 
kinds of resources could be arranged. The views about knowledge and 
skill resources were contradictory as well. 

Concerning methods of implementing the innovations it proved out 
that participation had a positive relationship with diffusion and imple-
mentation of the new evaluation tools. Besides participation the librar-
ies had not carried out any other implementing methods. Still the inter-
viewees told that the evaluative attitude towards library work and li-
brary activities as a whole had increased. 

Fur further research topics were suggested: 1. do the limitations of 
liability of employees have a relationship with diffusion and implemen-
tation of an innovation, 2. what are the relationships between the flexi-
bility of job descriptions and diffusion and implementation of an inno-
vation, 3. how have the started evaluation practices been diffused and 
implemented some years after this study, and 4. do the abilities of the 
public libraries to implement innovations have a relationship with the 
organization structures of the libraries. 
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Kiitokset 

Kiitän lämpimästi kaikkia Oulun seutukunnan yleisten kirjastojen työn-
tekijöitä, jotka suostuivat haastateltavikseni tai vastasivat kyselyihini. 
Ilman teitä tätä tutkimusta ei olisi olemassa. 

Tekstini kommentoinnista kiitän kirjastonjohtaja Irmeli Anttilaa, 
professori Maija-Leena Huotaria, dosentti Mirja Iivosta, FT Terttu Kor-
telaista, FT Raimo Niemelää, kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Sa-
rastetta ja suunnittelija Ville Varjosta. Kiitos kuuluu myös Suomen kir-
jastosäätiölle, joka edisti tutkimustani myöntämällään apurahalla.  

Tutkimus valmistui alun perin lisensiaatintyöksi Oulun yliopiston 
humanistisessa tiedekunnassa Tutkimuksen laatuyksikössä, joka sisäl-
tää oppiaineet suomen kieli, informaatiotutkimus ja logopedia.  
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1 Johdanto 

Yleiset kirjastot ovat 1980-luvun loppupuolelta lähtien, tietotekniikan 
kehittyessä ja teknologista tietoyhteiskuntaa rakennettaessa, kohdan-
neet monenlaisia muutoksia. Tietokoneet ja internet ovat teknisinä in-
novaatioina tulleet lyhyessä ajassa yleisten kirjastojen työvälineiksi. 
Automaation lisääntyminen on vaikuttanut työn organisointiin ja aihe-
uttanut muutoksia työtehtävissä. Toimintaympäristön muutokseen vas-
taaminen vaatii kirjaston henkilökunnalta jatkuvaa ympäristössä tapah-
tuvien muutosten seuraamista ja osaamisen kehittämistä. Verovaroin 
ylläpidettävänä palvelulaitoksena yleisen kirjaston täytyy pystyä perus-
telemaan merkityksensä ja oikeutuksensa maailmassa, jossa kaupalli-
suus ja vastikkeellinen tavaroiden ja palvelujen vaihto otetaan jo lähes 
vaihtoehdottomana itsestäänselvyytenä (Kuronen 1998, 86–88; Antti-
roiko & Savolainen 2001). Tiedon saanti on myös muuttunut näennäi-
sesti aiempaa helpommaksi ja kirjastot joutuvat koko ajan perustele-
maan olemassaoloaan aikana, ”jolloin kaikki tieto löytyy netistä” 
(Hickey 2005). 

Muutostarpeisiin vastaamisessa ja kirjaston toiminnan kehittämises-
sä on vuosikymmenien ajan käytetty apuna toiminnan arviointia. Jo 
1900-luvun alussa hallintoviranomaiset tarvitsivat kirjastotoiminnan ja 
-suunnittelun avuksi luotettavia tilastollisia selvityksiä, jolloin kirjas-
toissa ryhdyttiin keräämään toimintaa kuvaavia tilastoja (Järvelin 1998, 
15). Merkittävä sysäys kirjastojen systemaattiselle itsearvioinnille oli 
vuoden 1992 kirjastolainsäädäntö, joka purki normeja ja heikensi valti-
on sääntelyä (Kirjastosäännöstö 1999, 15). Päätösvalta siirtyi kunnille, 
jotka saivat vapauden päättää valtionapunsa kohdentamisesta. Kirjas-
toille ei myönnetty enää ns. korvamerkittyä rahaa, vaan ne kilpailivat 
muiden hallintokuntien kanssa valtiolta saatavasta rahoituksesta. Tässä 
tilanteessa kirjastojen täytyi aiempaa aktiivisemmin ryhtyä etsimään 
perusteluja toimintansa rahoitukselle ja pystyä esittelemään toimintaan-
sa erilaisten mittareiden ja indikaattoreiden avulla. Arvioinnin tärkeys 
korostuukin taloudellisesti tiukoissa olosuhteissa, jolloin kirjaston toi-
minnan rahoittaja tarkastelee toimintaa kriittisesti ja kirjastojen täytyy 
pystyä perustelemaan varojensa käyttö ja priorisoimaan toimintojaan 
(Kokkonen 1991, 37). Toinen arviointiin kannustanut säädös oli vuoden 
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1998 Kirjastolaki, jossa yleiset kirjastot velvoitetaan arvioimaan toi-
mintaansa ja julkistamaan arviointinsa (Kirjastolaki 1998). 

Yksi vastaus kirjastojen itsearviointitarpeeseen oli Pohjoisten kir-
jastojen arviointi- ja kehittämisprojekti PARKKI. PARKKI-projektin 
tavoitteena oli kehittää menetelmiä yleisten kirjastojen toiminnan arvi-
oimiseksi ja kehittämiseksi. Erityistavoitteeksi asetettiin helppokäyt-
töisten, jokapäiväiseen työskentelyyn niveltyvien arviointimenetelmien 
kehittäminen. (Hakemus 1999…) Projekti toteutettiin vuosina 2000–
2003. Projektin alussa Oulun seutukunnan kirjastot määrittelivät tavoit-
teekseen kehittää arviointivälineitä, jotka kuvaisivat yleisten kirjastojen 
toimintaa laadullisesti, ei-mittaavin indikaattorein (Oulun ryhmä 
7.6.2000; Oulun ryhmä 1.9.2000). 

Tämän tutkimuksen kohteena on kirjastotoiminnan uusien arvioin-
tivälineiden diffuusio ja implementointi Oulun seutukunnan yleisissä 
kirjastoissa1. Tarkastelen arviointivälineiden leviämistä ja käyttöönottoa 
arviointivälineiden havaittujen ominaisuuksien, organisaation ominai-
suuksien ja innovaatioprosessin näkökulmasta. Tutkimuskysymykset 
ovat: 

1. Millaisia ominaisuuksia vastaanottajat ovat havainneet arviointivä-
lineissä olevan? 

2. Mitä yhteyksiä havaituilla ominaisuuksilla on arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin? 

3. Millaisia ominaisuuksia arviointivälineitä kehittäneissä ja vastaan-
ottaneissa kirjastoissa on? 

4. Mitä yhteyksiä kirjastojen ominaisuuksilla on arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin? 

5. Millaisia toimenpiteitä kirjastoissa on tehty arviointivälineiden dif-
fuusion ja implementoinnin edistämiseksi? 

6. Mitä yhteyksiä tehdyillä toimenpiteillä on arviointivälineiden dif-
fuusioon ja implementointiin? 

Arviointivälineiden ominaisuuksia tutkiessani sovellan Everett M. 
Rogersin kehittämää innovaatioiden diffuusioteoriaa (kysymykset 1 ja 
                                                 
1 PARKKI-projektissa kehitettiin arviointivälineitä, mutta projektisuunnitelmaan (Hakemus… 1999) ei 
sisältynyt kehitettyjen arviointivälineiden käytön edistäminen eikä sen selvittäminen, miten tieto arviointi-
välineistä leviää projektikirjastoissa, otetaanko välineitä käyttöön ja mitkä ovat syyt välineiden käyttöön tai 
käyttämättömyyteen. 
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2), organisaation ominaisuuksia tutkiessani hyödynnän organisaation 
innovatiivisuustutkimuksia (kysymykset 3 ja 4) ja innovaatioprosessia 
tutkiessani hyödynnän innovaatioiden prosessitutkimussuuntauksia 
(kysymykset 5 ja 6). 

Tutkimus on tapaustutkimus, joka kohdistuu Oulun seutukunnan 
kahdeksaan yleiseen kirjastoon. Tutkimuskohteina olevat innovaatiot 
ovat PARKKI-projektissa kehitetyt neljä arviointivälinettä, joiden ke-
hittämiseen seutukunnan kirjastojen työntekijät osallistuivat aktiivises-
ti. Tehtävänä on selvittää kirjastojen innovaatioprosesseja vajaan viiden 
vuoden ajanjaksolla. Ajanjaksoon sisältyy koko 3-vuotinen projekti se-
kä vajaan kahden vuoden jakso projektin päättymisen jälkeen. 

1.1 Tutkimuksen yleiset tavoitteet ja merkitys 

Tarkastelen kirjastotoiminnan uusia arviointivälineitä, niiden diffuusio-
ta ja implementointia sekä diffuusion ja implementoinnin edellytyksiä. 
Tavoitteenani on saada tietoa siitä, millaisia yhteyksiä eri tekijöillä on 
uusien arviointivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon kirjasto-
organisaatioissa. Tällä tavoin pyrin lisäämään ymmärrystä yleisistä kir-
jastoista innovaatioiden vastaanottajina. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytän innovaatioiden 
diffuusiota ja implementointia kuvaavia ja selittäviä teorioita ja tutki-
mussuuntauksia. Pyrin niiden avulla selvittämään, millaisia ominai-
suuksia arviointivälineissä ja kirjasto-organisaatioissa tulisi olla, jotta 
uudet arviointivälineet voitaisiin haluttaessa ottaa mahdollisimman vai-
vattomasti käyttöön. Lisäksi tutkin, millaisia toimenpiteitä kirjastoissa 
kannattaisi tehdä, jotta innovaatiot otettaisiin käyttöön. Tutkimuksella 
on näin myös käytännöllinen tavoite, jonka toivon edistävän informaa-
tiotutkimuksen tuottaman tiedon ja kirjastojen käytäntöjen vuorovaiku-
tusta (ks. Savolainen 1993; Day 2002; Wilen & Kortelainen 2007, 20–
21). 

Innovaatioiden diffuusiotutkimuksen viitekehyksessä ovat yleistä 
kirjastoa käsitelleet aiemmin Pirjo Vatanen (2002) tarkastellessaan ylei-
sen kirjaston ideologian leviämistä Suomessa 1890-luvulta 1920-
luvulle ja Marjatta Hietala tutkiessaan yleisen kirjaston kehittymisen 
vaiheita osana kaupungistumista (Hietala 1999). Suomalaisissa tutki-
muksissa on yleistä kirjastoa tarkasteltu aiemmin yhteiskunnallisena 
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toimijana (Hovi 1984; Hovi ym. 1984), työntutkimuksen viitekehykses-
sä (Kurki 1989; Kurki 1993), historiallisesta näkökulmasta (Okko 
1983; Okko 1991; Mäkinen 1997; Järvelin 1998; Eskola 1999; Järvelin 
1999; Mäkinen 1999; Vatanen 1999; Vatanen 2002) ja aatehistorialli-
sesta näkökulmasta (Lindström 1996). Tutkimusta on kohdistettu myös 
yleiseen kirjastoon työyhteisönä (Iivonen & Harisalo 1997), yleisen 
kirjaston kokoelmapolitiikkaan (Eskola 1991; Ekholm 2000; Eskola 
2004) sekä kirjastoammattilaisten työhön (Kummala-Mustonen & Lai-
tinen 1989; Suominen 2001). Raili Kauppi (2000) on tarkastellut ylei-
sen kirjaston tehtävää filosofisesta näkökulmasta, semiotiikan mene-
telmin yleistä kirjastoa on käsitellyt Hannele Koivunen (1995) ja Pertti 
Vakkarin tutkimuskohteina ovat olleet kirjaston käyttö (Vakkari 1983a; 
Vakkari 1983b) ja käytön tutkimuksen menetelmät (Vakkari 1981). 
Yleisen kirjaston kontekstiin liittyy myös Jarmo Saartin (1999) väitös-
kirja, joka käsittelee kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua. 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Innovaatioiden diffuusiota ja implementointia käsittelevässä kirjalli-
suudessa innovaatio (innovation) ymmärretään yleisesti ideaksi, käy-
tännöksi tai aineelliseksi esineeksi, jota omaksuva yksikkö pitää uute-
na. Yksikkö voi olla esimerkiksi henkilö, tietty ihmisjoukko tai organi-
saatio. Innovaation ei tarvitse olla uusi keksintö objektiivisessa mieles-
sä, vaan vastaanottajan havainto on olennainen: hänen täytyy pitää in-
novaatiota uutuutena. (Rogers 1995; myös esim. Zaltman ym. 1973; 
Clayton 1997; Kortelainen 1999a; Lundblad 2003.) Innovaatio on usein 
jokin tekninen väline, mutta se voi olla myös ei-teknologinen aate tai 
toimintatapa (Rogers 1995), esimerkiksi aiemmasta poikkeava hallin-
nointimalli. Tällöin puhutaan sosiaalisesta innovaatiosta. (Ks. esim. Ha-
risalo 1984.) Myös tässä tutkimuksessa innovaatio ymmärretään edellä 
määritellyllä tavalla. Tutkittavina innovaatioina on neljä kirjastotoimin-
nan arviointivälinettä. 

Innovaatioiden diffuusiolla (diffusion) tarkoitetaan prosessia, jossa 
innovaatio välittyy eteenpäin tietyssä sosiaalisessa järjestelmässä. Dif-
fuusio on kommunikaatiota, jonka erityislaatu muodostuu siitä, että 
viestit käsittelevät vastaanottajalleen uusia ideoita. Koska kyse on uu-
sista ideoista, prosessiin sisältyy aina epävarmuutta, jota pyritään vä-
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hentämään informaation avulla. Diffuusioprosessissa osallistujat luovat 
ja jakavat informaatiota saavuttaakseen yhteisymmärryksen. (Rogers 
1995, 5–7.) Diffuusion synonyymina käytän suomenkielistä termiä le-
viäminen. 

Diffuusio johtaa paitsi vastaanottajan tietoisuuteen innovaatiosta 
myös innovaation käyttämiseen. Omaksuttaessa (adopt) innovaatio se 
päätetään ottaa käyttöön (Rogers 1995, 21). Kun vastaanottajan uudeksi 
kokema asia tulee osaksi hänen toimintaansa hänen aktiivisten tekojen-
sa kautta, hän ottaa uutuuden käyttöönsä eli implementoi (implement) 
sen. Implementointi on tietoista toimintaa ja se edellyttää innovaation 
käyttöönottopäätöstä. (Rogers 1995, 172–173; Klein & Sorra 1996.) 
Implementoinnin synonyymina käytän suomenkielistä termiä käyttöön-
otto. 

Innovaatio leviää vastaanottavaan yksikköön innovaatioprosessissa 
(innovation process), joka jakaantuu alkuvaiheeseen ja käyttöönotto-
vaiheeseen. Ideaalimuodossaan innovaatioprosessi etenee seuraavasti: 
1) Alkuvaiheessa innovaatiota etsitään, koetellaan käsitteellisesti ja 
tehdään päätös sen käyttöönottamisesta. 2) Mikäli päätös on myöntei-
nen, prosessi jatkuu innovaation käyttöönotolla, jossa innovaatiota tes-
tataan myös käytännössä, muokataan vastaanottajalle sopivaksi ja so-
peutetaan arkikäytäntöihin. (Zaltman ym. 1973, 62–70; Rogers 1995, 
391–400.) Kuvaan innovaatioprosessin yleiset vaiheet tarkemmin lu-
vussa 2.3.1. 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan arvioinnilla (evaluation) käytännön 
toimintaa, jolla pyritään kohentamaan arvioitavan kohteen laatua. So-
veltavan tutkimuksen tavoin arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoa 
toiminnasta, edistää päätöksentekoa ja auttaa inhimillisten ja yhteis-
kunnallisten ongelmien ratkaisemisessa (Patton 1990, 11–12). Arvioin-
tiprosessissa määritellään ensin arviointikohde ja kysymys, johon ryh-
dytään etsimään vastausta. Sen jälkeen kerätään informaatiota syste-
maattisesti tarkkaan harkitulla ja perustellulla menetelmällä. Tämän 
jälkeen varmistetaan, että hankittu informaatio vastaa arviointikysy-
mykseen, käsitellään informaatio johdonmukaisesti ja raportoidaan ko-
ko prosessi ja tulokset selkeästi, jotta niitä voidaan hyödyntää käytän-
nössä. (Hernon & McClure 1990, 18–35.) Arviointi on siis käytännön-
läheistä toimintaa. Arviointia ei tehdä vain älyllisestä kiinnostuksesta, 
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vaan käyttökelpoista informaatiota hankitaan ongelmanratkaisua ja pää-
töksentekoa varten (Lancaster 1993, 1). 

Tarkastelen PARKKI-projektissa kehitetyistä uusista arviointiväli-
neistä portfoliokansiota ja konkreettisia arviointilomakkeita. Arviointi-
menetelmällä tarkoitan arvioitaessa käytettävää systemaattista toiminta-
tapaa, joita toteutettaessa voidaan käyttää arviointivälineitä. 

1.3 Yleiset kirjastot ja arviointi 

Kirjastolaissa (1998) määritellään kirjastopalvelujen arvioinnin koh-
teiksi palvelujen saatavuus, palvelujen kehittäminen, palvelujen toteu-
tuminen, palvelujen laatu ja palvelujen taloudellisuus: 

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. 

Valtakunnallisesta arvioinnista sekä valtakunnallisesta osallistumi-
sesta kansainväliseen arviointiin päättää asianomainen ministeriö, 
joka vastaa arvioinnin toteutuksesta yhdessä lääninhallitusten 
kanssa. Kunta on velvollinen osallistumaan tässä momentissa tar-
koitettuun arviointiin. 

Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa. (Kirjastolaki 1998; lu-
ku 5, 6§.) 

PARKKI-projektissa ryhdyttiin kehittämään arviointivälineitä, jotta 
pystyttäisiin vastaamaan aiempaa paremmin lain asettamiin itsearvioin-
tivaatimuksiin. Seuraavassa kuvailen tutkimuskirjallisuuden avulla, mi-
tä tarkoitetaan käsitteillä palvelujen saatavuus, kehittäminen, toteutu-
minen, taloudellisuus ja laatu. 
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1.3.1 Palvelujen saatavuus, kehittäminen, toteutuminen, 
taloudellisuus ja laatu 

Palvelujen saatavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kirjasto onnis-
tuu tarjoamaan aineistojaan sitä tarvitseville (Baker & Lancaster 1991, 
15–16). Saatavuutta tarkasteltaessa selvitetään, kuinka helppoa tai vai-
keaa asiakkaan on löytää ja saada haltuun haluamansa aineisto kirjas-
tosta. Saatavuutta on luonnehtinut esimerkiksi Shiyali Ramamrita 
Ranganathan (1989) viidessä ”laissaan”, jotka suuntaavat kirjaston toi-
mintaa: 

1. Kirjastot ovat käyttöä varten. 
2. Jokaiselle lukijalle kirja. 
3. Jokaiselle kirjalle lukija. 
4. Säästä lukijan aikaa. 
5. Kirjasto on kasvava organismi. 

Ranganathanin lait korostavat kirjastoa aktiivisena, ympäristöön rea-
goivana ja siihen sopeutuvana rajapintana asiakkaan ja kirjaston aineis-
tojen välillä. Kirjaston tehtävä on tarjota aktiivisesti aineistoa, joka tyy-
dyttää asiakkaita (kohdat 1–3), kehittää välineitä, jotka helpottavat asi-
akkaan haluaman aineiston löytyvyyttä (kohta 4) ja mukautua muuttu-
viin oloihin (kohta 5). (Baker & Lancaster 1991, 14–16.) 

Käytännön laatusuosituksia kirjastopalvelujen saatavuudesta Suo-
messa on annettu Kirjastopoliittisessa ohjelmassa, jossa kiinnitetään 
huomio kirjastojen sijaintiin, kirjastojärjestelmien käytettävyyteen, in-
ternet-yhteyksien tarjontaan kirjastoissa ja kirjastojen aukioloaikoihin 
(Kirjastopoliittinen… 2001, 132). Saatavuuteen vaikuttavat myös hen-
kilökunnan taidot ohjata asiakkaita relevanttien aineistojen ääreen ja 
opettaa asiakkaita tietokantojen, luetteloiden ym. aineiston haku- ja 
paikannusvälineiden käytössä. 

Palvelujaan kehittämällä kirjastot pyrkivät vastaamaan kirjaston si-
säisten ja ulkoisten olosuhteiden muutoksiin. Sisäisiä olosuhteita ovat 
mm. budjetin lisäykset tai vähennykset, muuttuneet informaatiolähteet 
ja palvelujen saavuttamisen uudet välineet ja menetelmät. Ulkoisia olo-
suhteita voivat olla esimerkiksi valtion ja kunnan harjoittama politiikka, 
teknologinen kehitys, instituutioiden välinen työnjako ja kirjaston uudet 
kilpailijat. Muutoksiin reagoiminen edellyttää jatkuvaa yhteiskunnan ja 
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toimintaolosuhteiden tarkkailua ja arviointia. (Hernon & McClure 
1990, 5.) 

Palvelujen toteutumista arvioitaessa voidaan arvioida palveluorga-
nisaation vahvuuksia ja heikkouksia tai yksittäisten palvelujen toteutu-
mista (Kokkonen 1991, 10). Palvelut rakentuvat monenlaisista kirjaston 
toiminnoista, joten palvelujen toteutumisen arvioiminen tarkoittaa käy-
tännössä myös palvelujen edellyttämien muiden toimintojen ja/tai väli-
neiden arviointia. Esimerkiksi itsepalvelulainauksen arviointiin voidaan 
sisällyttää asiakkaiden tyytyväisyys itsepalveluun, lainattavien teosten 
tarrojen lukeutuvuus, lukijoiden toimivuus, asiakkaan saaman ohjeis-
tuksen ymmärrettävyys, itsepalvelulainauksen vaikutukset henkilökun-
nan työhön ja henkilökunnan asenteelliset ja taidolliset valmiudet itse-
palveluautomaatin käytön ohjaukseen. 

Arviointikirjallisuudessa kirjaston palvelujen ja yleensä kirjaston 
toiminnan arvioiminen nähdään tavoitelähtöisenä prosessina, jossa kir-
jaston toimintaa tarkastellaan suhteessa kirjaston tavoitteisiin (esim. 
Busha & Harter 1980; Wilson 1984; Hernon & McClure 1990; 
Lancaster 1993). Selvitettäessä, kuinka kirjasto on käyttänyt resursse-
jaan saavuttaakseen tietyt tavoitteet, arvioidaan toiminnan taloudelli-
suutta (Hernon & McClure 1990, 6). Kirjastopalvelujen taloudellisuutta 
on tarkasteltu usein käsitteiden panokset (input), tuotokset (output) ja 
vaikutukset (outcome) avulla. 

Panoksia ovat kirjaston toimintaan kohdistetut aineelliset ja aineet-
tomat voimavarat eli resurssit. Aineellisia resursseja ovat esimerkiksi 
kokoelmat, henkilökunnan palkat, välineet ja tilat, aineetonta resurssia 
henkilökunnan osaaminen. Yleensä aineellisten panosten määrällinen 
mittaaminen ei tuota vaikeuksia, mutta aineettoman panoksen, esimer-
kiksi henkilökunnan osaamisen, mittaamiseen tarvitaan laadullisia kri-
teereitä. (Savolainen 1991, 8). Kirjaston tuotokset eli tarjottavat palve-
lut voidaan ilmaista määrällisten mittareiden avulla esimerkiksi laske-
malla, kuinka paljon kirjastosta on lainattu niteitä vuoden aikana, kuin-
ka moneen tietopalvelukysymykseen on vastattu tai montako yleisöti-
laisuutta on järjestetty. Tuotosten määrät sellaisenaan eivät kerro ko-
vinkaan paljon kirjaston toiminnasta, vaan määrät täytyy suhteuttaa jo-
honkin yleiseen tavoitteeseen tai standardiin tai laadullisiin kriteereihin. 
(Savolainen 1991, 8; Lancaster 1993, 3). Yleisesti käytettyjä panos–
tuotos-mittareita ovat mm. lainat/henkilötyövuosi, lainat/hankinta, hen-
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kilöstömenot/asukas, aineistomenot/asukas ja (aineistomenot + henki-
löstömenot) / (kävijät + lainat) (Kirjastopalvelujen… 1994, 4). 

Arviointitutkimuksen uranuurtaja F.W. Lancaster on todennut, että 
yleensä arviointia tehtäessä haluttaisiin määritellä, missä määrin palve-
lun halutut vaikutukset on saavutettu. Haluttu vaikutus voi olla esimer-
kiksi opetuksen ja tutkimuksen tason laadun koheneminen tai tutkijoi-
den pitäminen tietoisina ajankohtaisesta tutkimustiedosta. Vaikutuksia 
on vaikea mitata mittareilla eli numeerisia arvoja antavilla kriteereillä, 
koska vaikutukset tulevat ilmi yleensä vasta pitkän ajan kuluttua sosiaa-
lisina, taloudellisina tai käyttäytymisessä näkyvinä ilmiöinä. (Lancaster 
1993, 3.) Nämä ilmiöt ovat usein laadullisia ja niitä kuvataan indikaat-
torien avulla. Indikaattorilla tarkoitetaan numeerista tai verbaalista il-
maisua, joka kuvaa kohteen ominaisuutta tai siinä tapahtuvaa muutosta. 
Tällöin tieto on kvalitatiivista eli laadullista. Laadullisten vaikutusten 
osoittamista pidetään tärkeänä kirjaston merkityksen todistamiseksi ja 
2000-luvulla on ryhdytty aktiivisesti arvioimaan myös kirjastonkäytön 
vaikutuksia, jotka ovat sivistyksellisiä, taitoja kartuttavia tai elämänhal-
lintaa lisääviä (Poll 2005; Markless & Streatfield 2006).2 

Lancaster sekä Robert D. Stueart ja Barbara B. Moran ovat korosta-
neet, että kirjastonhoitajan pitää olla kiinnostunut palvelujen jatkuvasta 
tarkkailusta tietääkseen, vastaavatko palvelut asiakkaiden tarpeita. Ar-
vioinnin täytyy heidän mukaansa olla prosessi, joka ei ole hetkellinen 
tai edes satunnaisesti toistuva, vaan se on jatkuvaa toimintojen tarkaste-
lemista (Lancaster 1993, 305; Stueart & Moran 1998, 351.) Tämän-
tyyppinen jatkuva laadun tarkkailu ja hallinta on levinnyt kirjastotoi-
mintaan 1990-luvulla laatuajattelun ja etenkin kokonaisvaltaisen laatu-
johtamisen (TQM eli Total Quality Management3) myötä. Kokonaisval-
taisessa laatujohtamisessa koko organisaatio on sitoutunut asiakasläh-
                                                 
2 Arviointikirjallisuudessa käytetty terminologia ei ole vakiintunut, vaan se on jatkuvien uudelleenmääritte-
lyjen kohteena. Esimerkiksi Richard H. Orr käytti vuonna 1973 termejä laatu ja arvo puhuessaan vaikutuk-
sesta ja hyödystä. Sharon Markless ja David Streatfield (2006, xiv-xvi) käyttävät termiä vaikuttavuus (im-
pact) korvaamaan termin vaikutus (outcome). 
3 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen herätti 1990-luvulla teoreettista kiinnostusta ja tuotti käytännön sovel-
luksia myös kirjastoissa. Suuntaus sai alkunsa 1940–1950-lukujen taitteessa Japanissa, jonka teollisuuden 
on sanottu lähteneen ilmiömäiseen nousuun, kun siellä alettiin soveltaa amerikkalaisen tilasto- ja hallinto-
tieteilijä W.E. Demingin TQM-johtamisperiaatteita. Myöhemmin Demingin periaatteita on toteutettu sa-
doissa yrityksissä, ensin liike-elämässä ja teollisuudessa, sittemmin mm. hallinnon, koulutuksen ynnä muil-
la liiketaloudellista voittoa tavoittelemattomilla aloilla. (Barnard 1994, 2.) 1990-luvulla laatujohtamisen 
periaatteet kiinnittivät kasvavaa huomiota myös informaatiotutkimuksessa ja kirjastoissa (O’Neil 1994, xi). 
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töiseen toimintaan ja laadun jatkuvaan parantamiseen (Lumijärvi & 
Jylhäsaari 1999, 27–30). Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palvelun laadun 
määräytymistä asiakkaan tai käyttäjän tyytyväisyyden mukaan eikä or-
ganisaation henkilökunnan määrittelemänä (Brockman 1997, 6; Jurow 
1994, 18). Näkökulman vaihdos ilmenee esimerkiksi arviointimenetel-
missä, joita kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen suuntaavat kirjastot 
käyttävät. Nämä arviointimenetelmät lähtevät usein liikkeelle asiakas-
kyselyistä, joissa asiakasta pyydetään määrittelemään paitsi saamansa 
palvelun laatu myös se laatu, jota hän palvelultaan haluaa4. (ks. Total 
Quality 1994; Rasinkangas & Kytömäki 2003.) 

Kirjastopalvelujen tutkimuksessa on määrällisen mittaamisen rin-
nalla kulkenut pyrkimys kehittää menetelmiä, jotka kuvaisivat kirjasto-
toimintaa laadullisin, ei-mittaavin keinoin (esim. Hernon & McClure 
1990, x, 7–11; Kokkonen 1991, 17, 25; Savolainen 1991, 46; Turja 
2001, 114). 1990-luvulla alettiin kirjastoissa kokeilla aiempaa aktiivi-
semmin kvalitatiivisia arviointimenetelmiä, joilla saataisiin esiin myös 
palvelun laadun ulottuvuuksia (Niemitalo 1996, 24–7). Kvalitatiivisen 
tarkastelun taustalla näkyy hermeneuttisen tutkimusotteen vahvistumi-
sen yhteiskuntatieteissä; 1990-luvulle tultaessa kvalitatiiviset tutki-
musmenetelmät oli hyväksytty kvantitatiivisten menetelmien rinnalle. 
Suomalaisissa kirjastoissa alettiin samoihin aikoihin soveltaa laatuajat-
telua ja kvalitatiivisia menetelmiä kehittämishankkeissa, joita kuvaan 
seuraavassa alaluvussa. 

1.3.2 Laadun arvioinnin kehittämishankkeita Suomen yleisissä 
kirjastoissa 

Suomessa laatuajattelua sovellettiin jo 1980-luvun lopulla Lappeenran-
nan kaupunginkirjastossa, jossa toteutettiin Hyvään palveluun -projekti. 
Projekti lähti liikkeelle valtionhallinnon vaatimuksesta, että julkisten 
palvelujen on kohennettava laatuaan. Työskentelyn apuna käytettiin 
Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen, Suomen Kaupunkiliiton ja 
Suomen Kunnallisliiton julkaisemaa ”Hyvään palveluun” -työkirjaa, 
jonka mukaisesti arvioitiin mm. palvelun laadun osatekijöitä, palvelu-

                                                 
4 Asiakkaan toivoman ja hänen saamansa palvelun välistä suhdetta on tutkittu esim. LibQual-menetelmällä 
akateemisissa kirjastoissa. 
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jen tasoa, työyksikön palveluajatusta ja yleisimpiä palvelussa esiintyviä 
ongelmatilanteita. Projektin tuloksena saatiin henkilökunnalta runsaasti 
ehdotuksia palvelun parantamiseksi. (Karjalainen 1990.) 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto osallistui vuosina 1994–1996 ope-
tusministeriön rahoittamaan Pala-projektiin, jonka tavoitteena oli pa-
rantaa yleisten kirjastojen palautteenkeruu- ja arviointijärjestelmiä. Pro-
jekti oli osa kirjaston pyrkimyksiä ottaa aiempaa paremmin huomioon 
asiakkaan näkökulma palvelujen suunnittelussa. Projektin kuluessa kir-
jastossa otettiin käyttöön palvelun laatua ylläpitävä palvelusopimus, 
jolla turvataan asiakkaalle oikeudet tiettyihin julkilausuttuihin kirjaston 
palveluihin ja velvoitetaan kirjasto huolehtimaan, että luvatut palvelut 
toteutuvat. (Koivu & Schönberg 1997.) 

Helsingin kaupunginkirjastossa on toteutettu laadunhallintaa, joka 
lähti liikkeelle Helsingin kaupungin hallintokunnilleen antamasta teh-
tävästä kehittää tuloksellisuuden arviointi- ja mittausmenetelmiä (Savo-
lainen 1991, 359). Käytetty laadunhallintamalli on pienten ja keskisuur-
ten yritysten arviointiperusteiden suora sovellus. Arvioinnin painopiste-
alueina ovat 1) johtajuus, 2) tiedot ja niiden analysointi, 3) strateginen 
suunnittelu, 4) henkilöstön kehittäminen, 5) prosessien hallinta, 6) toi-
minnan tulokset, 7) asiakassuuntautuminen ja 8) yhteiskunnalliset vai-
kutukset. (Helsingin… 1997.) Samaa mallia käytettiin Mikkelin kau-
punginkirjasto-maakuntakirjaston toiminnan laadun arvioinnissa (Laa-
dun… 2000) sekä Suomen Kuntaliiton Kirjastot ja laatu -hankkeessa, 
johon osallistui vuosina 1999–2000 yleisiä kirjastoja eri puolilta Suo-
mea. Mukana olivat myös Oulun seutukunnan Outi-kirjastot5. Hank-
keessa hyödynnettiin Kirjastot ja laatu (1998) -käsikirjaa. 

Osaamisen näkökulmasta kirjastotyötä ovat lähestyneet Vesa Niini-
kangas ja Inkeri Näätsaari. He ovat olleet toteuttamassa Turun kaupun-
ginkirjastossa osaamisprojektia, joka liittyi kirjaston organisaatio- ja 
kulttuurimuutokseen. Projektissa laadittiin osaamispuntari, joka muo-
dostuu taito-, sivistys- ja sosiaalisesta pääomasta. Taitopääoma sisältää 
tiedonhallintataidot ja niiden välittämisen sekä tietotekniikkataidot. Si-
vistyspääomaan sisältyvät mm. kielellinen ja käsitteellinen ymmärtä-
minen, tieteen-, taiteen- ja tiedonalojen tuntemus sekä kulttuurien ja 

                                                 
5 Outi-kirjastoihin kuuluivat tuolloin Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulunsalo, 
Ruukki, Vaala ja Vihanti (Seppänen 2007). 
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yhteiskuntien tuntemus. Sosiaalinen pääoma merkitsee kykyä ymmär-
tää omaa ja muiden toimintaa sekä taitoa toimia yhteisöllisesti. Sosiaa-
liseen pääomaan kuuluvat mm. kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot 
sekä itsensä ja muiden johtaminen. Osaamispuntarin pohjalta määritel-
tiin konkreettisia osaamisvaatimuksia koko kirjastossa ja osastoittain. 
(Niinikangas & Näätsaari 2000a; Niinikangas & Näätsaari 2000b.) 

Tehdyissä laadun arvioinnin kehittämishankkeissa ovat tavoitteina 
olleet palvelun laadun kohentaminen, palautteen keruu asiakkailta, pa-
lautteen systemaattinen huomioon ottaminen kirjaston toiminnassa, 
toiminnan tuloksellisuuden arviointi- ja mittausmenetelmien kehittämi-
nen sekä osaamisen arviointi ja kehittäminen. 

1.3.3 Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti PARKKI 

Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti PARKKI pyrki 
palvelun laadun parantamiseen kehittämällä välineitä arviointityön 
avuksi. Projektin tavoitteena oli kehittää uusia, helppokäyttöisiä arvi-
ointimenetelmiä yleisten kirjastojen itsearvioinnin avuksi ja lisätä Poh-
jois-Suomen kirjastojen arviointiyhteistyötä (Hakemus… 1999). 
PARKKI-projektin taustalla olivat yleisten kirjastojen toiminnan kehit-
tämistarpeet ja vuoden 1998 Kirjastolaki, joka velvoittaa kunnat arvi-
oimaan kirjasto- ja tietopalveluaan. Projekti toteutettiin vuosina 2000–
2003. 

Projektiin osallistui kahdeksan yleistä kirjastoa Oulun seutukunnas-
ta, kolme yleistä kirjastoa Kemin seudulta sekä kaksi yleistä ja kaksi 
korkeakoulukirjastoa Rovaniemen alueelta. Oulun seutukunnasta mu-
kana olivat alusta saakka Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kii-
mingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunnankirjastot ja Oulun kaupungin-
kirjasto-maakuntakirjasto. Seutukunnan laajentuessa vuonna 2001 mu-
kaan tuli myös Limingan kunnankirjasto. Rovaniemen alueelta projek-
tiin osallistuivat alusta lähtien Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin 
maakuntakirjasto, Lapin yliopiston kirjasto ja Rovaniemen ammatti-
korkeakoulun kirjasto sekä vuodesta 2001 lähtien Rovaniemen maa-
laiskunnan kirjasto. Kemin seudulta olivat mukana Kemin kaupungin-
kirjasto sekä Keminmaan ja Tervolan kunnankirjastot. (Rasinkangas 
2001b, 4–6; Heikkinen & Kemin… 2002, 4.) 
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PARKKI-projekti käynnistettiin opetusministeriön myöntämän apu-
rahan turvin. Projektirahoitus on lisäresurssi, jonka avulla yleiset kirjas-
tot pystyvät kehittämään toimintaansa. Projektirahoitus mahdollistaa 
projektin ajaksi esimerkiksi lisähenkilökunnan tai luennoitsijoiden 
palkkaamisen, seminaarikulut, konsulttien palvelujen ostamisen ja eri-
laisten julkaisujen painattamisen. Projektikauden päätyttyä mahdolliset 
uudet työskentelyvälineet tai -menetelmät täytyy sulauttaa kirjaston 
normaaliin toimintaan entisin henkilöresurssein. 

PARKKI-projektissa projektirahoilla mm. ostettiin Oulun yliopiston 
informaatiotutkimuksen laitoksen konsultointi- ja opetuspalveluita sekä 
projektisihteerin palvelut kahdeksi ensimmäiseksi projektivuodeksi. 
Projektisihteerin palvelut sisälsivät ensimmäisenä projektivuonna osal-
listumisen ryhmäkokouksiin, kokousten sihteerinä toimimisen, mene-
telmätuen projektilaisille, projektin koordinoinnin, projektin kalenterin 
ylläpidon kotisivuilla, jatkorahoituksen hankinnan, arvioinnin opasvih-
kosen toimittamisen sekä projektidokumenttien arkistoinnin (Yhteis-
työsopimus 2000). 

Kullakin seudulla keskityttiin jokaisen projektivuoden ajan yhden 
asiakokonaisuuden arviointiin ja arviointivälineiden ja -menetelmien 
kehittämiseen. Arviointikohteiden asiakokonaisuudet olivat kokoelmat, 
kirjastotyö ja asiakkaat. Tämä tutkimus kohdistuu arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin, mutta arviointivälinettä käsiteltäessä 
huomio kiinnitetään myös menetelmään eli työskentelytapaan, jolla vä-
linettä käytetään. 

Projektin kehittämistyö tehtiin kirjastojenvälisissä tiimeissä. Tiimil-
lä tarkoitetaan pientä ryhmää ihmisiä, ”joilla on toisiaan täydentäviä 
taitoja, jotka ovat sitoutuneita yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritus-
tavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteis-
vastuussa suorituksistaan” (Katzenbach & Smith 1994, 27).6 Kaikkien 
kirjastojen oli mahdollista lähettää tiimeihin edustajaksi kirjastotoimen-
johtaja, kirjastonhoitaja tai kirjastovirkailija; mitään ammattiryhmää ei 
suljettu pois. Tiimit määrittelivät tavoitteensa ja työskentelytapansa 
projektin päämäärien suuntaamina ja toteuttivat tehtävät yhteisvastuul-
                                                 
6 Tiimeistä on käytetty myös nimitystä intressipiiri (a community of practice), joka koostuu samaa tehtävää 
eri yksiköissä hoitavista henkilöistä. Heillä on aito halu eli intressi tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa. Intres-
sipiirissä käytävien keskustelujen tavoitteena on levittää tietoa parhaista käytännöistä ja luoda yhtenäisiä 
toimintalinjoja. (Ståhle & Grönroos 1999; Kortelainen & Rasinkangas 2007.) 
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lisesti. Tiimit kehittivät itsenäisesti arviointivälineitä ja tiimien jäsenet 
testauttivat välineiden käyttökelpoisuutta kirjastoissaan. Osallistuin itse 
projektisihteerinä tiimitoimintaan projektin ensimmäisenä vuonna. 

PARKKI-projekti liittyy suomalaiseen yleisten kirjastojen laadulli-
seen arviointityöhön. Tavoitteena oli kehittää välineitä, jotka kuvaisivat 
kirjastotyön sisältöjä ja tuotoksia laadullisesti. Projektin kuluessa kerät-
tiin myös määrällisiä aineistoja. Projektissa kehitettiin ja testattiin uusia 
arviointivälineitä, joista neljän diffuusioon ja implementointiin keskityn 
tässä tutkimuksessa. Rajasin empiiriseksi tutkimuskohteeksi Oulun seu-
tukunnan kirjastot, joiden edustajista kootut tiimit kehittivät ensimmäi-
sen projektivuoden aikana seitsemän uutta arviointivälinettä. Välineet 
kehitettiin koulutustiimissä, lastenkirjastotiimissä ja tietopalvelutiimis-
sä. Puhuessani jatkossa PARKKI-kirjastoista tarkoitan vain Oulun seu-
tukunnan kirjastoja, jotka osallistuivat PARKKI-projektiin. 

Valitsemani tutkimusjoukon avulla saatoin etsiä vastauksia kaikkiin 
tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskohteena olleiden neljän arviointiväli-
neen erilaiset ominaisuudet tarjosivat mahdollisuuden vertailla erilais-
ten innovaatioiden leviämistä ja käyttöönottoa. Oulun seutukunnan 
ryhmään kuului henkilömäärältään erikokoisia kirjastoja erikokoisista 
kunnista (taulukko 1), joten kirjastoja vertailemalla saatoin tarkastella 
erikokoisten kirjastojen ominaisuuksien yhteyksiä uusien arviointiväli-
neiden leviämiseen ja käyttöönottoon. Yksi kirjastoista liittyi projektiin 
toisen projektivuoden alkaessa. Näin ollen sillä ei ollut edustajaa arvi-
ointivälineitä kehittäneissä tiimeissä ensimmäisenä projektivuonna. 
Vertaamalla tätä kirjastoa toisiin kirjastoihin saatoin tarkastella, oliko 
arviointivälineiden kehittämiseen osallistumisella yhteyksiä arviointi-
välineiden diffuusioon ja implementointiin. Kahdeksan kirjaston tutki-
musjoukko antoi myös hyvän mahdollisuuden tutkia vertailevasti edis-
tämistoimenpiteiden yhteyksiä arviointivälineiden diffuusioon ja  
implementointiin. Tutkimuskohteen tarkan määrittelyn teen luvussa 3. 
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Taulukko 1. Oulun seutukunnan PARKKI-kirjastojen kuntien asukasmäärät ja 
henkilötyövuosien määrät vuonna 2000 (Suomen yleisten… 2007). 

Kirjasto Asukkaita Henkilötyövuodet* Kirjastoyksiköiden 

lukumäärä 

Hailuoto 976 0,8 1 

Haukipudas 15 515 8,5 4 

Kempele 12 087 7,5 2 

Kiiminki 10 101 7,7 2 

Liminka 5 639 3,0 1 

Muhos 7 796 7,1 1 

Oulu 117 670 109,0 13 

Oulunsalo 7 871 4,4 2 

*Kirjaston palkkaamien kirjastoammatillisten työntekijöiden tekemät henkilötyövuodet. 
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2 Innovaatioiden diffuusio- ja 
implementointitutkimus teoreettisena 
viitekehyksenä 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Oulun seutukunnan PARKKI-
kirjastoissa kehitettyjen neljän uuden kirjastotoiminnan arviointiväli-
neen diffuusiota ja implementointia innovaatioiden diffuusioteorioiden 
avulla. Otan aineksia kolmesta tutkimussuuntauksesta, jotka ovat inno-
vaatioiden diffuusioteoria, organisaatioiden innovatiivisuustutkimus ja 
innovaatioiden diffuusion ja implementoinnin prosessitutkimus. 

Tutkimus sijoittuu diffuusiotutkimuksen perinteeseen, jonka alku on 
1900-luvun alun sosiologiassa ja antropologiassa. Tuolloin ranskalainen 
Gustav Tarde tutki, miksi tietyt sanat, myyttiset ajatukset tai teknologi-
set prosessit leviävät, kun taas toiset eivät. Toisaalla diffuusiotutkimuk-
sen lähtökohtia löytyy brittiläisestä ja saksalais-itävaltalaisesta antropo-
logiasta, jossa tutkittiin yhteisöissä tapahtuvia sosiaalisia muutoksia 
selittämällä niitä ulkopuolelta tulleiden innovaatioiden vaikutuksella. 
(Rogers 1995, 39–40.) 

Diffuusiotutkimus vilkastui 1960-luvulla, mistä lähtien erilaisten 
innovaatioiden diffuusiota on tutkittu lukuisilla tieteenaloilla. Esimer-
kiksi antropologiassa on tarkasteltu teknologisten ideoiden kuten teräs-
kirveen käytön tai veden keittämisen diffuusiota, varhaisessa sosiologi-
assa kaupunkien hallinnoinnin ja postimerkkien diffuusiota, maaseu-
tusosiologiassa tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden käytön diffuusiota, 
kasvatustieteissä lastentarhojen, tiimiopettamisen ja modernin matema-
tiikan diffuusiota, sosiologisessa lääketieteessä lääkkeiden, rokotteiden 
ja perhesuunnittelumenetelmien diffuusiota, viestintätieteissä uutisten 
leviämistä ja markkinoinnin tutkimuksessa uusien tuotteiden ja muodin 
diffuusiota. (Rogers 1995, 39–43.) Diffuusiotutkimusta on tehty run-
saasti ja Rogers on laskenut vuoteen 2003 mennessä ilmestyneen yli 
5 200 julkaisua, jotka käsittelevät innovaatioiden diffuusiota (Rogers 
2003, xviii). 

Myös innovaatioiden diffuusiota ja implementointia organisaatiois-
sa on tutkittu paljon. Viime vuosina kiinnostusta innovaatiotutkimuk-
seen ja etenkin implementointitutkimukseen ovat lisänneet uudet in-
formaationhallintateknologiat, joiden käyttöönotto organisaatioissa on 
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epäonnistunut. Tämän seurauksena on tutkittu ahkerasti sitä, miten nä-
mä teknologiat olisivat parhaiten otettavissa käyttöön organisaatioissa. 
(Rogers 2003, 418.) 

Richard A. Wolfen mukaan vuotta 1994 edeltäneellä 5-vuotis-
jaksolla julkaistiin 1299 artikkelia ja 351 väitöskirjaa, jotka käsittelivät 
innovaatioita organisaatioissa7. Wolfe toteaa tehtyjen tutkimusten yhtei-
senä teemana olleen tutkimustulosten epäjatkuvuuden. Tulokset eivät 
kumuloidu, vaan tutkimuksissa saadaan toisistaan poikkeavia tai risti-
riitaisia tuloksia (ks. myös Yetton ym. 1999). Tämän epäjatkuvuuden 
ymmärtämiseksi Wolfe jakaa organisaatioihin kohdistuneen innovaa-
tiotutkimuksen kolmeen suuntaukseen, jotka poikkeavat toisistaan tut-
kimuskohteena analysoitavan yksikön ja tarkasteltavien muuttujien 
suhteen. Wolfen nimeämät suuntaukset ovat innovaatioiden diffuusio-
tutkimus, organisaatioiden innovatiivisuuden tutkimus ja organisaatioi-
den prosessiteoriatutkimus. (Wolfe 1994.) 

Innovaatioiden diffuusiotutkimus tarkastelee innovaatioiden dif-
fuusiota ajan ja paikan suhteen kysyen, millä tavalla innovaatioiden dif-
fuusio etenee tietyssä yhteisössä. Analyysin kohteena on innovaatio ja 
pyrkimyksenä on selittää ja ennustaa innovaatioiden omaksumisen no-
peutta ja/tai laajuutta. (Wolfe 1994.) Aineistot ovat koostuneet pää-
sääntöisesti survey-menetelmällä kerätyistä kvantitatiivisista aineistois-
ta ja asiantuntija-arvioista (Wolfe 1994), mutta esimerkiksi informaatio-
tutkimuksessa on kerätty haastatteluilla kvalitatiivisia aineistoja (esim. 
Griffiths ym. 1995; Clayton 1997; Tran 2005). Diffuusioon vaikuttavik-
si tekijöiksi on esitetty innovaation ominaisuuksia kuten suhteellinen 
etu, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja näkyvyys. Tut-
kimusten perusteella on laadittu innovaation vastaanottajien luokittelu, 
joka määrittelee innovaatioita vastaanottavien yksilöiden ominaisuuksia 
innovaatioiden käyttöönottonopeuden mukaan. (Wolfe 1994.) Tutki-
musperinteen klassikoksi on muodostunut E.M. Rogersin laajaan kirjal-
lisuusaineistoon8 ja hänen omiin tutkimuksiinsa perustuva teos 
Diffusion of Innovations. Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 

                                                 
7 Richard A. Wolfen käyttämät luvut perustuvat vuonna 1994 tehtyihin ABI/Inform- ja Dissertation 
Abstracts International -tietokantahakuihin. 
8 Vuoden 1995 painos sisältää 1177 lähdettä, joista 1136 muiden kuin E.M. Rogersin julkaisuja. 
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1962, minkä jälkeen siitä on julkaistu uudistetut versiot vuosina 1971, 
1983, 1995 ja 2003. 

Innovaatioiden diffuusiotutkimuksessa huomio kohdistetaan ensisi-
jaisesti yksilöön innovaation omaksujana, mutta käsitteitä ja lähesty-
mistapaa on käytetty myös organisaatioihin kohdistuneissa tutkimuksis-
sa. Tuloksia on kritisoitu, koska organisaatiossa innovaatioiden leviä-
minen ja omaksuminen tapahtuu monimutkaisemman prosessin kautta 
eikä yksilöiden omaksumiseen rakennettu teoria selitä innovaatioiden 
diffuusiota organisaatiossa. (Wolfe 1994; Lundblad 2003.) Vastaukseksi 
kritiikkiin on kehitetty organisaatioiden innovatiivisuutta tutkiva lähes-
tymistapa (Wolfe 1994). 

Organisaatioiden innovatiivisuutta tutkittaessa tarkastellaan, mitkä 
organisaation ominaisuudet edistävät organisaation innovatiivisuutta. 
Innovatiivisuudella tarkoitetaan tässä organisaation kykyä itse kehittää 
innovaatioita, omaksua niitä ja ottaa niitä käyttöön. Tutkimusaineistoi-
na on tässäkin suuntauksessa käytetty survey-menetelmällä kerättyjä 
tilastoaineistoja. Organisaation innovatiivisuutta kuvaavana muuttujana 
on pidetty yleisesti sitä, kuinka monta innovaatiota organisaatiossa on 
omaksuttu. Omaksumista selittävinä tekijöinä on käytetty organisaation 
rakenteellisia ominaisuuksia, mutta ei ole löydetty ominaisuuksia, jotka 
erottelisivat toisistaan innovatiiviset organisaatiot ei-innovatiivisista 
organisaatioista. (Wolfe 1994.) 

Organisaatioiden innovatiivisuutta erottelevia organisaation raken-
teellisia ominaisuuksia ei ole kyetty nimeämään ja onkin ehdotettu, että 
analyysin kohteeksi otettaisiin innovaatioiden implementointi ja että 
huomio kohdistettaisiin innovaatioprosessin luonteeseen ja siihen vai-
kuttaviin tekijöihin. Nämä ehdotukset ovat edistäneet organisaatioiden 
prosessitutkimuksen syntyä ja kehittymistä. (Wolfe 1994.) 

Organisaatioiden prosessitutkimus kohdistuu organisaatioissa ta-
pahtuvaan innovaatioprosessiin. Prosessitutkimuksissa tarkastellaan, 
kuinka ja miksi innovaatiot syntyvät, muuntuvat, kasvavat, leviävät tai 
kenties tuhoutuvat. Tutkimus paneutuu tekoihin, joilla innovaatioita 
kehitetään ja otetaan käyttöön. Wolfe jakaa prosessitutkimuksen kah-
teen sukupolveen, prosessivaiheiden mallintamistutkimukseen ja pro-
sessitutkimukseen. Prosessivaiheiden mallintamistutkimuksen tavoittee-
na on selvittää, onko innovaatioprosessissa tietyt tunnistettavissa olevat 
vaiheet ja mikäli sellaiset ovat löydettävissä, mitkä ne ovat ja mikä on 
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niiden järjestys. Aineistoja on kerätty paitsi kvantitatiivista tietoa tuot-
tavilla kyselyillä myös kvalitatiivisilla haastatteluilla. Tutkimuksissa on 
löydetty määriteltävissä olevat innovaatioprosessin vaiheet, mutta nii-
den järjestyksen on havaittu olevan erilainen riippuen siitä, minkälai-
sesta ja missä kehitetystä innovaatiosta on kyse. Yksinkertaiset, organi-
saation ulkopuolelta tuodut innovaatiot näyttävät diffusoituvan ja im-
plementoituvan tietyssä järjestyksessä, kun taas monimutkaisten inno-
vaatioiden innovaatioprosessi ei etene suoraviivaisesti. (Wolfe 1994.) 

Prosessivaiheiden mallintamistutkimus ei ole pystynyt selittämään 
monimutkaisten ja omaksuvassa organisaatiossa kehitettyjen innovaati-
oiden etenemistä organisaatiossa. Prosessitutkimuksen toisen sukupol-
ven tutkijat ovatkin ryhtyneet tekemään pitkittäistutkimuksia, joissa on 
pyritty kuvaamaan ja selittämään innovaation diffuusiota ja implemen-
tointia olosuhteilla ja toimenpiteillä, joilla on yhteys innovaation le-
viämiseen ja käyttöönottoon. Nämä prosessitutkimuksen toisen suku-
polven tutkijat ovat käyttäneet tutkimusaineistoina kyselyaineistojen 
lisäksi kvalitatiivisia aineistoja kuten raportteja, haastatteluja sekä kent-
tätutkimuksella kerättyjä havaintoaineistoja. Aineistoiksi on kerätty tie-
toja mm. organisaatioiden taloudesta, organisaatioiden strategioista, 
innovaatioiden ominaisuuksista, organisaatiorakenteesta, organisaation 
käytettävissä olevista resursseista, päätöksenteon vaikutuksesta ja ul-
koisten ryhmien vaikutuksesta organisaatioon. Tietojen avulla on hah-
motettu innovaation diffuusioon ja käyttöönottoon vaikuttavia satunnai-
sia tai diffuusiota rajoittavia tekijöitä. (Wolfe 1994.) 

Esimerkiksi Randolph B. Cooper ja Richard A. Wolfe ovat tutkineet 
tietyn informaatioteknologian diffuusiota ja käyttöönottoa organisaati-
ossa analysoimalla, miten organisaation ominaisuudet ja innovaatioon 
liittyvä informaationvälitys kytkeytyvät toisiinsa ja vaikuttavat inno-
vaation leviämiseen ja käyttöönottoon. Tutkimuksensa perusteella 
Cooper ja Wolfe esittävät hypoteeseja siitä, kuinka organisaatiot voisi-
vat hallita innovaation käyttöönottoon liittyvää epävarmuutta ana-
lysoimalla organisaationsa ominaisuuksia ja käyttämällä organisaati-
oonsa sopivia tiedotus- ja viestintäkeinoja. (Cooper & Wolfe 2005.) 

Käytän Wolfen (1994) tekemää jaottelua innovaatioiden diffuusio-
teoriaan, organisaatioiden innovatiivisuustutkimukseen ja organisaatioi-
den prosessitutkimukseen jäsennyksenä tutkiessani PARKKI-projek-
tissa kehitettyjen arviointivälineiden diffuusiota ja implementointia. 
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Rajoitun pelkästään innovaatioihin liittyviin ja organisaatiotason teki-
jöihin sekä implementoinnin edistämistoimenpiteisiin enkä tutki inno-
vaation vastaanottajan ominaisuuksia, joita myös on käytetty organisaa-
tion innovatiivisuuden selittäjinä (ks. esim. Leonard-Barton & 
Deschampes 1988). Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimus-
suuntaukset tarkemmin. 

2.1 Innovaatioiden diffuusioteoria 

Innovaatioiden diffuusioteoria vastaa kysymykseen, millä tavalla inno-
vaatioiden diffuusio etenee tietyssä yhteisössä. Pyrkimyksenä on selit-
tää ja ennustaa innovaatioiden omaksumisen nopeutta ja/tai laajuutta. 

Innovaatioiden diffuusioteoriassa määritellään innovaation omak-
sumisen nopeuteen vaikuttaviksi ratkaiseviksi tekijöiksi 1) havaitut in-
novaation ominaisuudet, 2) viestintäkanavat, 3) innovaation vastaanot-
tajan ominaisuudet, 4) innovaatiopäätöksen tyyppi, ja 5) muutosagentin 
aktiivisuus (Rogers 1995, 206–207). Tässä tutkimuksessa tarkastelen 
innovaation havaittuja ominaisuuksia innovaatioiden diffuusioteorian 
viitekehyksessä, innovaation vastaanottajan ominaisuuksia sekä inno-
vaatiopäätöksen tyyppiä organisaation innovatiivisuustutkimuksen vii-
tekehyksessä sekä viestintäkanavia ja muutosagentin aktiivisuutta orga-
nisaatioiden prosessiteorian viitekehyksessä. Innovaation omaksumi-
seen vaikuttavista havaituista innovaation ominaisuuksista Rogers 
(1995, 250–251) pitää merkittävinä innovaation suhteellista etua, inno-
vaation yhteensopivuutta, innovaation monimutkaisuutta, innovaation 
kokeiltavuutta ja innovaation näkyvyyttä. 

Innovaation suhteellisella edulla tarkoitetaan sitä, missä määrin in-
novaatio koetaan edeltäjäänsä paremmaksi (Rogers 1995, 212). Inno-
vaation laadusta riippuu, minkä tyyppinen suhteellinen etu on merkit-
sevää vastaanottajan kannalta. Etu voi olla taloudellista, sosiaalista tai 
vaikkapa mielihyvää aiheuttavaa. (Rogers 1995, 212; Kortelainen 
1999a, 46.) Suhteellisen edun on todettu olevan yksi parhaista innovaa-
tion omaksumisen ennustajista. Suhteellinen etu tarkoittaa esimerkiksi 
innovaation tuoman taloudellisen hyödyn astetta, innovaation käyt-
töönoton alhaisia aloituskustannuksia, mukavuuden lisääntymistä inno-
vaation käytön myötä, sosiaalista arvostusta tai innovaation tuomaa 
ajan ja vaivan säästöä. (Rogers 1995, 216.) Informaatioteknologian 
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käyttöönottoa organisaatioissa tutkinut Fred D. Davis korvaa suhteelli-
sen edun termillä ”havaittu hyödyllisyys”. Havaittu hyödyllisyys on 
innovaatioon liittyvää vastaanottajan havaitsemaa paremmuutta, jonka 
vastaanottaja uskoo auttavan itseään parempiin työsuorituksiin. (Davis 
1989.) Molemmissa määritelmissä on olennaista se, että kyseessä on 
havaitsijan subjektiivinen arvio innovaatiosta saatavasta edusta tai hyö-
dystä. Tässä tutkimuksessa käytän innovaatioiden diffuusiotutkimuksiin 
vakiintunutta termiä suhteellinen etu. 

Innovaation yhteensopivuus tarkoittaa sitä, miten hyvin innovaation 
koetaan vastaavan aiempia kokemuksia sekä nykyisiä arvoja ja tarpeita. 
Mikäli innovaatio sopii potentiaalisten omaksujien arvoihin, siihen on 
helppo liittää merkityksiä, se koetaan tutuksi ja se on siten helpompi 
omaksua ja ottaa käyttöön. (Rogers 1995, 224–227.) Vastaanottaja 
myös sitoutuu innovaatioon vahvemmin, jos innovaatio sopii hänen ar-
voihinsa (Klein & Sorra 1996). Kun yksilöt arvioivat uusia ajatuksia tai 
välineitä, he käyttävät vertailukohtanaan aiempia käytäntöjä. Mitä pa-
remmin innovaatio sopii yhteen tuttujen käytäntöjen kanssa, sitä hel-
pompi se on omaksua. Toisaalta vahvoja negatiivisia kokemuksia aihe-
uttava innovaatio saattaa tärvellä myöhempien innovaatioiden le-
viämismahdollisuudet. (Rogers 1995, 224–227.) 

Katherine Klein ja Joann Sorra ovat puhuneet organisaation ”käyt-
töönottoilmastosta”, joka muodostuu aiemmista innovaatioihin liittyvis-
tä kokemuksista. Mikäli organisaatiossa aiemmin käyttöönotettu inno-
vaatio on osoittautunut hyödylliseksi, myöhempiin innovaatioihin suh-
taudutaan myönteisesti, kun taas hyödyttömäksi koetun innovaation 
käyttöönotto näkyy myöhemmin innovaatiovastaisuutena. Myös inno-
vaation epäonnistunut käyttöönotto muokkaa käyttöönottoilmastoa epä-
edulliseksi innovaatioille. (Klein & Sorra 1996.) 

Innovaation monimutkaisuus viittaa siihen, miten vaikeaa vastaan-
ottajan mielestä on ymmärtää innovaatio tai käyttää sitä. (Rogers 1995, 
242). Peter Clayton kritisoi monimutkaisuuden käsitettä, sillä se lähes-
tyy innovaation omaksumista negaation kautta ja käyttää monimutkai-
suuden sijasta käsitettä innovaation yksinkertaisuus: mitä yksinkertai-
sempi innovaatio on, sitä todennäköisemmin se otetaan käyttöön. 
(Clayton 1997, 12.) Davis (1989) puhuu ”havaitusta käytön helppou-
desta”, jolla hän viittaa vastaanottajan tulkintaan siitä, kuinka vähällä 
vaivalla innovaatio on otettavissa käyttöön. Tässä tutkimuksessa käytän 
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toisilleen vastakohtaisia termejä innovaation yksinkertaisuus ja inno-
vaation monimutkaisuus kuvaamaan vastaanottajan havaintoja siitä, 
kuinka helppoa tai vaikeaa innovaation ymmärtäminen ja käyttöönotto 
on ollut. 

Innovaation kokeiltavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin inno-
vaatiota voidaan kokeilla rajoitetusti, pienessä mittakaavassa ennen 
kuin tehdään päätös ottaa innovaatio käyttöön tai hylätä se. Uudet ideat, 
joita voidaan koetella, omaksutaan yleensä nopeammin kuin sellaiset, 
joita ei pystytä kokeilemaan. (Rogers 1995, 243; Clayton 1997, 12–51.) 

Innovaation näkyvyys kuvaa sitä, missä määrin innovaation tulokset 
ovat muiden havaittavissa. Mitä helpommin nähtävissä innovaation tu-
lokset ovat, sitä todennäköisemmin se otetaan käyttöön. (Rogers 1995, 
244; Clayton 1997, 12–51.) Tässä tutkimuksessa ymmärrän näkyvyy-
den väljemmin; se tarkoittaa paitsi innovaation avulla saatujen tulosten 
havaittavuutta myös innovaation havaittavuutta. 

Rogers (1995, 396) mainitsee omistajuuden vaikuttavan innovaati-
on omaksumiseen, mutta hän ei pidä sitä yhtä ratkaisevana innovaation 
ominaisuutena kuin suhteellista etua, yhteensopivuutta, monimutkai-
suutta, kokeiltavuutta ja näkyvyyttä. Innovaation omistajuus viittaa in-
novaation syntypaikkaan – innovaatio on saanut alkunsa organisaatios-
sa, jossa sen käyttöönottoa harkitaan. Clayton nostaa tapaustutkimus-
tensa perusteella omistajuuden yhdeksi merkittäväksi innovaation 
omaksumiseen vaikuttavaksi tekijäksi (Clayton 1997, 27–52). Saman-
suuntaisia tutkimustuloksia on saanut Dorothy Leonard-Barton (1988). 
Omistajuutta käsitellään innovaatioiden diffuusioteoriassa innovaation 
attribuuttina, mutta se voidaan liittää myös innovaatioiden prosessiteo-
riaan ja puhua organisaation tai työntekijöiden osallisuudesta innovaa-
tion kehittämiseen. Tällöin työntekijät saavat vaikuttaa innovaation 
ominaisuuksiin sen kehittämisvaiheessa, jolloin sen omaksuminen hel-
pottuu (Clayton 1997, 52; Leonard-Barton 1988). 

Yhdistävyydellä Clayton viittaa organisaation ja siihen läheisessä 
yhteydessä olevien tahojen yhteisiin intresseihin innovaation suhteen. 
Mikäli näitä löytyy, innovaatioprosessi saattaa nopeutua intressitahojen 
mahdollisen poliittisen ja/tai taloudellisen tuen turvin. (Clayton 1997, 
28–30.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen havaituista innovaation ominai-
suuksista seuraavia: suhteellinen etu, yhteensopivuus, yksinkertai-
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suus/monimutkaisuus, kokeiltavuus, näkyvyys ja yhdistävyys. Innovaa-
tion omistajuutta käsittelen osallisuuden näkökulmasta eli innovaation 
diffuusion ja implementoinnin edistämistoimenpiteenä (luku 5.3.1). 

2.2 Organisaation innovatiivisuus 

Organisaation innovatiivisuutta tutkittaessa huomio kiinnitetään organi-
saation rakenteellisiin ominaisuuksiin ja niiden yhteyksiin innovaatioi-
den kehittämiseen, diffuusioon ja implementointiin organisaatiossa. 
Seuraavissa alaluvuissa kuvaan, mitä tarkoitan tässä tutkimuksessa or-
ganisaatiolla ja organisaation rakenteellisilla ominaisuuksilla ja minkä 
ominaisuuksien yhteyksiä innovaation diffuusioon ja implementointiin 
tarkastelen. Termin organisaation rakenteelliset ominaisuudet syno-
nyymina käytän lyhyempää ilmaisua organisaation ominaisuudet. 

2.2.1 Organisaatio sosiaalisena systeeminä 

Organisaatio on pysyvä sosiaalinen systeemi, jossa yksilöt työskentele-
vät yhdessä saavuttaakseen yhteisiä päämääriä. Päämääriin pyritään 
yksilöiden hierarkian ja työnjaon avulla. (Rogers 1995, 375.) Organi-
saatiolla on erityinen rakenne, ajan kuluessa kehittyneitä sääntöjä ja 
normeja ja elämänkierto, joka ylittää yksilöiden elämät. Päämäärien 
lisäksi organisaatiolla on yleensä toimintaperiaatteet ja toimintatavat. 
Toisin kuin yhteiskunta, yhteisö tai perhe, organisaatio ei perustu ihmi-
sen psykologiseen luontoon tai biologisiin tarpeisiin. Organisaation on 
kuitenkin tarkoitus kestää ja sillä on omanlaisiaan piirteitä, joihin ym-
päristö vaikuttaa. Ne ovat olemassa ympäristössä, joka vaikuttaa mo-
niin näihin piirteisiin. Organisaatiot ovat lisäksi yhteistyössä toisten 
organisaatioiden kanssa ja niiden täytyy muuttua sisäisesti pystyäkseen 
vastaamaan ulkoisiin paineisiin. (Stueart & Moran 1998, 93–94.) 

E.M. Rogers on kuvannut organisaation rakenteen muodostuvan 
seuraavista ominaisuuksista: 

1. Asetetut päämäärät: Organisaatiot perustetaan tiettyjen päämäärien 
saavuttamiseksi. Päämäärät vaikuttavat merkittävästi organisaation 
rakenteeseen ja tehtäviin. 
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2. Säädetyt roolit: Tehtävät jaetaan eri työroolien kesken. Roolin suo-
rittaja työskentelee tietyssä määritellyssä työtehtävässä. Henkilöt 
voivat vaihtua, mutta roolit ovat pysyviä. 

3. Auktoriteettirakenne: Muodollisessa organisaatiossa kaikilla työn-
tekijöillä ei ole yhtä vahvaa auktoriteettia eli päätösvaltaa. Tehtävät 
on sen sijaan ryhmitelty hierarkkiseen rakenteeseen, joka määritte-
lee, kuka on vastuussa kenellekin ja kuka voi käskeä ketäkin. 

4. Määräykset ja säännöstöt: Muodolliset, vakiintuneet ja julkilausutut 
toimintatavat määräävät tehtäviä päätöksiä ja organisaation jäsenten 
toimintaa. 

5. Epäviralliset muodot: Jokaisessa organisaatiossa on epämuodollisia 
käytäntöjä, normeja ja jäsenten välisiä sosiaalisia suhteita. Nämä 
epämuodolliset käytännöt syntyvät ajan kuluessa ja ovat tärkeä osa 
organisaatiota. (Rogers 1995, 375–376.) 

Organisaation sosiaalinen systeemi muodostaa rajat, joiden sisällä in-
novaatio leviää. Systeemin rakenne antaa systeemissä toimivien ihmis-
ten käyttäytymiselle säännöllisyyttä ja pysyvyyttä ja se auttaa ennusta-
maan käyttäytymistä jonkinlaisella tarkkuudella. Rakenne edustaa in-
formaatiota, joka vähentää epävarmuutta. Esimerkiksi byrokraattisen 
organisaation selkeä hierarkia kertoo, kenellä on oikeus käskeä ketäkin. 
Muodollisen rakenteen lisäksi systeemin henkilöiden välillä on epä-
muodollisia suhteita, jotka määräävät, kuka on tekemisissä kenenkin 
kanssa ja missä olosuhteissa. (Rogers 1995, 23–24.) 

2.2.2 Organisaation innovatiiviset ominaisuudet 

Organisaatioihin kohdistuneissa diffuusiotutkimuksissa pyrittiin 1970-
luvulle saakka määrittelemään, millaisia ominaisuuksia organisaatiolla 
pitäisi olla, jotta se olisi valmis vastaanottamaan ja käyttämään inno-
vaatioita. Testattuja muuttujia olivat organisaation koko, keskittyminen, 
kompleksisuus, muodollisuus, verkostoituneisuus sekä ylimääräisten 
resurssien käyttömahdollisuus. (Rogers 1995, 377–381.) 

Organisaation koko on sisällytetty lähes jokaiseen tutkimukseen, 
joka käsittelee organisaation innovatiivisuutta. Koko on helppo mitata 
suhteellisen tarkasti ja sen käyttöä innovatiivisuuden mittarina arvostel-
leet ovatkin arvelleet, että kokoa on helpon mitattavuutensa takia to-
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dennäköisesti käytetty korvikkeena muille, vaikeammin mitattavissa 
oleville ulottuvuuksille, jotka tosiasiassa johtavat innovatiivisuuteen. 
Näitä ovat esim. organisaation rakenne, käytössä olevat kokonaisre-
surssit, ylimääräiset resurssit ja työntekijöiden tekninen osaaminen. 
(Rogers 1995, 379.) 

Organisaation koon ja innovatiivisuuden suhdetta käsitelleet tutki-
mukset ovat tuloksiltaan ristiriitaisia eikä olekaan löytynyt vankkoja 
empiirisiä todisteita koon vaikutuksesta innovaatioiden tuottamiseen ja 
omaksumiseen. Tutkimuksissa on todettu muun muassa, että isoilla or-
ganisaatioilla on useammanlaista ja eriytyneempää osaamista ja resurs-
seja kuin pienillä organisaatioilla ja ne sietävät pieniä organisaatioita 
paremmin menetyksiä, joita seuraa epäonnistuneista innovaatioista. 
Näin ollen niiden on mahdollista ottaa innovaatioiden aiheuttamia ris-
kejä epäonnistua ja myös seurauksia, joita innovaatiot voivat organisaa-
tiossa aiheuttaa. Rakenteeltaan isot organisaatiot ovat kuitenkin muo-
dollisempia ja byrokraattisempia, mikä vaikuttaa negatiivisesti innovaa-
tiokulttuuriin. Kun organisaation johto joutuu keskittymään byrokraat-
tiseen kontrolliin, sen sitoutuminen innovaatioihin heikkenee. Pienet ja 
keskisuuret organisaatiot voivat rakenteeltaan joustavampina omaksua 
helpommin innovaatioita. (Camizón-Zornoza ym. 2004.) 

Keskittymisellä kuvataan vallan ja kontrollin jakautumista organi-
saatiossa. Mitä keskittyneempi organisaatio on, sitä harvemmalla hen-
kilöllä on päätös- ja kontrollivaltaa. Keskittymisen on yleensä nähty 
vaikuttavan negatiivisesti siihen, miten aktiivisesti innovaatioista tul-
laan tietoiseksi organisaatiossa – mitä keskittyneempää vallan käyttö 
on, sitä vähemmän etsitään innovaatioita. Keskitetyssä organisaatiora-
kenteessa tiedon innovaatiosta täytyy kulkea pitkä reitti matkallaan 
päätöksentekijälle, jolloin sillä on useita tilaisuuksia tulla hylätyksi. 
Käyttöönottovaiheessa voidaan päinvastoin hyödyntää vallan keskitty-
mistä, sillä tällöin tarvitaan selkeitä päätöksiä ja tietoa siitä, mitä ke-
nenkin täytyy tehdä otettaessa innovaatiota käyttöön. Hajautetun pää-
tösvallan on puolestaan todettu tukevan innovaatioiden kehittämistä 
organisaatioissa, mutta hidastavan innovaatioiden käyttöönottoa. 
(Zaltman ym. 1973, 143–144.) 

Kompleksisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka monenlaista ja korkea-
tasoista osaamista organisaation jäsenillä on. Tätä mitataan yleensä 
työntekijöiden erityisammattien kirjolla ja muodollisella koulutuksella. 
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(Rogers 1995, 380.) Kompleksisessa organisaatiossa tehtävät ovat pit-
källe eriytyneitä. Työntekijöillä on laaja liikkumavapaus ja mahdolli-
suus räätälöidä tehtäviään. Tällöin esimiesten on vaikea ohjeistaa työn-
tekoa tarkasti. (Zaltman ym. 1973, 135.) Moninainen ammatillinen 
osaaminen mahdollistaa eri tietolähteiden käytön ja helpottaa tiedon-
saantia innovaatioista. Kompleksisuus voikin rohkaista jäseniä suunnit-
telemaan innovaatioita ja ehdottamaan niiden käyttöönottoa. Toisaalta 
on huomattu, että kompleksisissa organisaatioissa on ristiriitaisia nä-
kemyksiä sen suhteen, mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä, jolloin innovaati-
oiden käyttöönotto on vaikeaa (Zaltman ym. 1973, 135; Leonard-
Barton 1988). Kuitenkin kompleksiset organisaatiot ottavat loppujen 
lopuksi käyttöönsä enemmän innovaatioita kuin yksinkertaiset organi-
saatiot jo siksi, että niissä aloitetaan useampien innovaatioiden imple-
mentointi ja jotkut niistä otetaan käyttöön joka tapauksessa (Zaltman 
ym.1973, 137). 

Organisaation kompleksisuudella voi olla siis sekä positiivisia että 
negatiivisia vaikutuksia innovaatioprosessin eri vaiheissa. Aloitusvai-
heessa kompleksiset organisaatiot voivat saada monenlaista tietoa ole-
massa olevista innovaatioista ja tuottaa innovaatioehdotuksia, mutta 
käyttöönotto voi vaikeutua ristiriitaisten näkemysten kohdatessa. 
(Zaltman ym. 1973, 137.) 

Kompleksisuudella voidaan kuvata myös sitä, kuinka laaja organi-
saatio on, onko siinä paljon yksiköitä, kuinka monen työntekijän täytyy 
ottaa käyttöön innovaatio (Leonard-Barton 1988) ja kuinka riippuvia 
toisistaan yksiköt ovat (Cooper & Wolfe 2005). Yksiköiden välinen 
riippuvuus tarkoittaa sitä, että yksittäinen yksikkö ei voi ottaa itsenäi-
sesti innovaatiota käyttöönsä, vaan innovaatio täytyy implementoida 
myös toisessa tai toisissa saman organisaation yksiköissä. Jos tällä ta-
valla toisistaan riippuvat yksiköt ovat pitkälle erikoistuneita tai esimer-
kiksi toimivat erilaisissa ympäristöissä, voi olla vaikeaa löytää yhteisiä 
tulkintoja innovaation tarpeesta ja hyödystä. Tällöin myös innovaation 
käyttöönotto todennäköisesti vaikeutuu. (Cooper & Wolfe 2005.) 

Formaalisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka vahvasti organisaatio ko-
rostaa työntekijöiden rooleihin liittyvien sääntöjen ja tiettyjen toimin-
tamallien seuraamista. Jotta innovaatioprosessi pääsisi käyntiin, organi-
saation täytyisi olla mahdollisimman joustava ja avoin uusille infor-
maatiolähteille ja erilaisille toimintamalleille, sillä tiukka muodollisuus 
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estää organisaation jäseniä huomaamasta innovaatioita. Käyttöönotto-
vaiheessa taas selkeät toimintatavat tukevat innovaatioiden käyttöönot-
toa ja ehkäisevät epävarmuutta työntekijöiden tietäessä tehtävänsä ja 
roolinsa. Gerald Zaltmanin, Robert Duncanin ja Jonny Holbeckin mu-
kaan innovaatiota vastaanottavassa organisaatiossa olisikin hyvä määri-
tellä jo ennen käyttöönottovaihetta toimintamalli, jolla innovaatio ote-
taan käyttöön sekä työntekijöiden roolit kyseisessä toimintamallissa. 
(Zaltman ym. 1973, 138–143.) 

Verkostoituneisuus kuvaa sitä, kuinka laajasti yhteisön jäsenet ovat 
tekemisissä keskenään. Mikäli organisaatio on hyvin verkostoitunut, 
uudet ideat kulkevat jäsenten välillä ja organisaatio on todennäköisesti 
innovatiivinen. (Rogers 1995, 381.) Verkostoituneisuus vaatii monen-
suuntaista viestintää. Viestinnän täytyy kuitenkin suuntautua oikealla 
tavalla, jotta innovaatio leviäisi ja se otettaisiin käyttöön siellä, missä 
sitä on tarkoituskin käyttää. Esimerkiksi tietyn hoitokäytäntöohjeistuk-
sen diffuusiota tutkittaessa huomattiin, että ennen kuin uutta ohjeistusta 
ryhdyttiin levittämään, olisi ollut tarpeen selvittää verkostoanalyysin 
avulla mielipidejohtajat, joita olisi voitu käyttää muutosagentteina 
(Hubbard ym. 2003) eli muutosta edistävinä toimijoina. 

Organisaation käytettävissä olevista resursseista on kirjallisuudessa 
otettu säännönmukaisesti huomioon ylimääräiset aineelliset resurssit, 
joiden on yleensä todettu vaikuttavan suotuisasti innovaation käyttöön-
ottoon (Rogers 1995, 381). Välttämättä näin ei kuitenkaan ole. Nitin 
Nohria ja Ranjay Gulati (1996) ovat esittäneet, että ylimääräiset resurs-
sit eivät edistä innovaatioiden käyttöönottoa, sillä liian runsaat resurssit 
saattavat aiheuttaa mukavuuden tunnetta, joka vähentää työskentelyn 
tavoitteellisuutta ja kurinalaisuutta. Myös Clayton on raportoinut epä-
onnistuneesta innovaatioprosessista runsain resurssein. Toisaalta 
Clayton esittelee onnistunutta innovaation käyttöönottoa vähäisin re-
surssein. (Clayton 1997, 59–77.) Nohrian ja Gulatin mukaan onkin syn-
tynyt kaksi koulukuntaa, joista toinen argumentoi runsaiden ylimääräis-
ten resurssien puolesta ja toinen kannattaa resurssien niukkuutta inno-
vaatioiden etsinnän ja käyttöönoton edistäjänä. Nohria ja Gulati pääty-
vät tutkimuksessaan ehdottamaan välittävää ratkaisua eli tutkimaan, 
mikä määrä ylimääräisiä resursseja olisi optimaalinen, jotta organisaa-
tio ottaisi innovaatioita käyttöön. (Nohria & Gulati 1996.) 
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Clayton luettelee kolme resurssilajia, joilla on vaikutusta innovaati-
on käyttöönottoon: 1) käyttöönottoon osallistuvien tiedot ja taidot, 2) 
henkilökunnan riittävä määrä ja 3) käyttöönoton loppuunsaattamiseen 
käytettävissä oleva aika. Innovaation käyttöönottoon osallistuvien tie-
dot ja taidot ovat merkittäviä käyttöönottoon vaikuttavia resursseja, 
olivatpa osallistujat organisaation jäseniä tai ulkopuolisia. Clayton pai-
nottaa, että merkityksellisiä ovat kaikkien innovaatioprosessiin osallis-
tuvien tiedot ja taidot, eivät vain johtajien. (Clayton 1997, 56–57.) 
Myös Laurie K. Lewis ja David R. Seibold (1993) toteavat, että johtaji-
en roolia innovaatioprosessissa on ylikorostettu eikä työntekijöitä ole 
otettu riittävästi huomioon innovaatioiden kehittäjinä ja käyttöönottaji-
na. Henkilökunnan tietojen ja taitojen lisäksi innovaation käyttöönoton 
menestykseen vaikuttaa henkilökunnan riittävä määrä. Henkilökunnan 
käytettävissä oleva aika sisältyy tähän resurssiin. (Clayton 1997, 56–
57.) Myös käyttöönottoon käytettävissä oleva aika vaikuttaa innovaa-
tioprosessin onnistumiseen. Sopivan tiukka aikataulu panee yhteisön 
toimimaan yhdessä ja yhtenäisenä, mutta liian tiukka aikataulu hal-
vaannuttaa toiminnan (emt., 56–57, 78–79). 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen tutkimusjoukkona olevien kirjasto-
jen formaalisuutta, keskittyneisyyttä, kompleksisuutta sekä henkilökun-
ta-, aika- ja osaamisresursseja pohtien niiden yhteyksiä uusien arvioin-
tivälineiden diffuusioon ja implementointiin. Yhtenä organisaation 
ominaisuutena käsittelen kirjastojen arviointihistorioita, sillä ajan kulu-
essa kirjastoihin on muodostunut arviointiin liittyviä käytäntöjä, joiden 
yhteensopivuus uusien arviointivälineiden kanssa vaikuttaa välineiden 
leviämiseen ja käyttöönottoon (vrt. Rogers 1995, 224–227). Kirjastojen 
verkostoituneisuutta käsittelen tarkastellessani viestinnän yhteyksiä ar-
viointivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon organisaation prosessi-
tutkimuksen näkökulmasta. 

2.3 Innovaatioiden diffuusion ja implementoinnin prosessi 

1970-luvulle tultaessa oli tehty useita satoja tutkimuksia, jotka osoitti-
vat suhteellisen alhaisia korrelaatioita organisaation ominaisuuksia ku-
vaavien riippumattomien muuttujien ja organisaation innovatiivisuuden 
välillä (Rogers 1995, 377–381). Yhtenä syynä tuloksiin on todettu ol-
leen sen, että organisaation rakenteisiin liittyvät muuttujat voivat vai-
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kuttaa innovaation etenemiseen eri tavalla innovaatioprosessin eri vai-
heissa. (Rogers 1995, 381; Zaltman ym. 1973, 134–155; Leonard-
Barton 1988). Esimerkiksi alhainen keskittyminen, suuri kompleksi-
suus ja vähäinen muodollisuus edistävät innovaatioprosessin aloittamis-
ta, mutta samat rakenteelliset ominaisuudet vaikeuttavat innovaation 
käyttöönottoa organisaatiossa. Zaltman, Duncan ja Holbeck esittivät jo 
vuonna 1973, että innovaation aloitus- ja käyttöönottovaiheet täytyy 
erottaa analysoitaessa organisaation rakenteen ja innovatiivisuuden vä-
listä yhteyttä. Heidän mukaansa innovaatio otetaan käyttöön organisaa-
tiossa todennäköisimmin, jos 

1. organisaatiossa on määritelty selkeät muodolliset toimintamallit, 
joiden avulla innovaatiot otetaan tai aiotaan ottaa käyttöön (ks. 
myös Leonard-Barton 1988) 

2. päätösten tekijät ja innovaatioprosessiin osallistuvien työroolit on 
määritelty selkeästi 

3. esimiesten hierarkkista valta-asemaa hyödynnetään (ks. myös 
Leonard-Barton 1988) 

4. organisaatiossa on sopivasti resursseja (ks. myös Clayton 1997 ja 
Nohria & Gulati 1996) 

5. organisaatio on verkostoitunut muiden organisaatioiden kanssa. 
(Zaltman ym. 1973, 121–155.) 

Myös organisaatioiden innovatiivisuustutkimuksissa kerätyt aineistot 
on todettu ongelmallisiksi. Aineistot on kerätty tyypillisesti organisaa-
tioiden ylimmältä johdolta eikä tuloksista näin ollen ole voitu tehdä 
johtopäätöksiä siitä, miten koko organisaatio on suhtautunut innovaati-
oon. (Rogers 2003, 409.) Zaltmanin, Duncanin ja Holbeckin teoksen 
(1973) jälkeen alkoi uudenlainen organisaatioita tarkasteleva dif-
fuusiotutkimus, joka on kohdistunut organisaatiossa tapahtuvaan inno-
vaatioprosessiin (Rogers 1995, 377). 

2.3.1 Prosessivaiheiden mallintaminen 

Lukuisissa tutkimuksissa on hahmoteltu innovaatioiden käyttöönotto-
prosessia organisaatioissa (Wolfe 1994). Varhaisimmat prosessin hah-
mottelijat Zaltman, Duncan ja Holbeck jakavat innovaatioprosessin 
kahteen vaiheeseen, aloitukseen ja käyttöönottoon. Nämä vaiheet he 
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jakavat edelleen niin, että innovaatioprosessi voidaan esittää viisivai-
heisena ajallisena jatkumona (Zaltman ym. 1973, 62–70): 

I  Aloitus 

1. Tietoisuus innovaatiosta 
2. Mielipiteen muodostus 
3. Päätöksenteko 

II  Käyttöönotto 

4. Käyttöönoton aloitus 
5. Käytön ylläpito.  

E. M. Rogers on kuvannut innovaatioprosessin samantyyppisesti aloi-
tuksen ja käyttöönoton jatkumona: 

I  Aloitus 

1. Innovaation etsintä 
2. Käsitteellinen testaus 

II  Käyttöönotto 

3. Yhteensovittaminen 
4. Selkiytyminen 
5. Arkipäiväistyminen (Rogers 1995, 391–400.)  

Aloituksen ensimmäisessä vaiheessa, innovaation etsinnässä, havaitaan 
innovaation tarve. Yksi tai useampi organisaation jäsen tunnistaa jonkin 
merkittävän ongelman ja ryhtyy etsimään innovaatiota ongelman rat-
kaisemiseksi. Etsintää saatetaan tehdä useiden vuosien ajan, jolloin 
luodaan alkumotivaatio innovaatioprosessin etenemiselle. Välttämättä 
innovaation tarve ei kuitenkaan edellä innovaation etsintää. Voi käydä 
myös niin, että tietoisuus innovaatiosta laukaisee innovaatioprosessin 
ilman, että on tiedostettu sen tarvetta tai havaittu ongelmaa, joka kai-
paisi ratkaisua. (Zaltman ym. 1973, 62–70; Rogers 1995, 391–393.) 

Toisessa, käsitteellisen testauksen eli mielipiteen muodostuksen 
vaiheessa innovaatio ja ratkaistava ongelma sovitetaan yhteen käsitteel-
lisesti, suunnittelun tasolla. Tällöin haetaan perusteluja innovaation 
käyttöönotolle tai hylkäämiselle. Innovaation etsinnässä ja käsitteelli-
sessä testauksessa on olennaista innovaatiota koskevan informaation 
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keruu ja innovaation käyttöönoton suunnittelu. (Rogers 1995, 394.) 
Koska innovaatio on uudeksi koettu asia, siihen sisältyy epävarmuutta. 
Siitä ei ole paljon tietoa eikä varmuudella pystytä ennustamaan, mitä 
innovaation käyttöönotosta seuraa. Epävarmuutta voidaan vähentää ke-
räämällä informaatiota innovaatiosta (emt., 14), jolloin tehokkaat vies-
tintäkanavat ovat tarpeellisia. (Zaltman ym. 1973, 66). 

Käsitteellisen testauksen vaiheessa mietitään, voidaanko innovaa-
tiota hyödyntää organisaatiossa ja miten vahvasti sitoudutaan innovaa-
tioon ja sen mahdollisesti mukanaan tuomien ongelmien ratkaisuun. 
Suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat työntekijöiden vastaanotta-
vuus ja heidän käsityksensä siitä, mitä mahdollisuuksia innovaatio si-
sältää. (Zaltman ym. 1973, 64.) 

Innovaation etsintä ja käsitteellinen testaus muodostavat innovaa-
tioprosessin aloitusvaiheen, jonka lopuksi päätetään joko omaksua in-
novaatio tai hylätä se (Rogers 1995, 394). Innovaatioprosessin veden-
jakajana on päätöksenteko, jonka Zaltman, Duncan ja Holbeck (1973) 
erottavat omaksi erilliseksi vaiheekseen. Innovaatioprosessi on myös 
päätöksentekoprosessi, jossa organisaatio siirtyy 1) innovaatiota koske-
vasta alkuinformaatiosta 2) muodostamaan käsityksen innovaatiosta 3) 
päättääkseen ottaa sen käyttöön tai hylätä sen, minkä jälkeen 4) inno-
vaatio otetaan käyttöön ja 5) vahvistetaan tehty käyttöönottopäätös. 
Mikäli huomataan, että käyttöönotetusta innovaatiosta ei ole hyötyä, 
aiemmin tehty käyttöönottopäätös voidaan kumota. (Rogers 1995, 161–
172.) Innovaatiota voidaan myös muotoilla toisenlaiseksi, jolloin uusi, 
muokattu innovaatio testataan käsitteellisesti, tehdään päätös sen käyt-
töönotosta tai hylkäämisestä ja otetaan se käyttöön. Näin innovaatio-
prosessi käydään läpi uudelleen. (Lewis & Seibold 1993; Rogers 1995, 
174). 

Innovaatiopäätökset voidaan jakaa kolmeen tyyppiin omaksumis-
päätöksen tekijän mukaan: Yksilöpäätöksestä on kyse silloin, kun pää-
tös omaksua tai hylätä innovaatio voidaan tehdä itsenäisesti, ilman or-
ganisaation tai yhteisön muiden jäsenten päätöksiä. Kollektiiviset pää-
tökset innovaation hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään organisaa-
tion tai yhteisön jäsenten kesken ja auktoriteettipäätöksestä on kyse 
silloin, kun innovaatiopäätöksen tekee suhteellisen pieni joukko henki-
löitä, jotka voivat tehdä päätöksen valtansa, asemansa tai esimerkiksi 
teknisen erityisosaamisensa turvin. Lisäksi voidaan tehdä ns. riippuvia 
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innovaatiopäätöksiä, jolloin innovaation käyttöönotto vaatii ylemmän 
yksikön tekemän myönteisen ennakkopäätöksen. (Rogers 1995, 372.) 

Innovaation käyttöönotto alkaa yhteensovittamisella, jolloin inno-
vaatio muokataan organisaation tarpeisiin ja rakenteisiin sopivaksi ja 
tarvittaessa myös organisaatiota muutetaan innovaation kanssa yhteen-
sopivaksi. Tässä vaiheessa innovaation puolestapuhujalla tai muutos-
agentilla on tärkeä rooli, sillä innovaation käyttöönotto edellyttää vah-
vaa puolestapuhujaa. Myös paikalla, jossa innovaatio on kehitetty, on 
vaikutus innovaation käyttöönottoon. Eräissä tapaustutkimuksissa on 
todistettu, että mikäli innovaatio on lähtöisin omasta organisaatiosta, se 
omaksutaan ja otetaan käyttöön helpommin kuin organisaation ulko-
puolelta tuotu innovaatio. (Leonard-Barton 1988; Rogers 1995, 394; 
Clayton 1997, 52.) 

Selkiytymisvaiheessa innovaatio otetaan laajempaan käyttöön, kun 
organisaation jäsenet ymmärtävät innovaation merkityksen organisaa-
tiolleen. Merkitys luodaan keskusteluissa, joissa kysytään esimerkiksi: 
Kuinka innovaatio toimii? Mitä se tekee? Keihin organisaation jäseniin 
se vaikuttaa ja vaikuttaako se minuun? Tässä vaiheessa innovaatiosta 
tehdään osa organisaation rakennetta. Innovaation selkiytyminen vaatii 
aikaa, väärinymmärrysten korjaamista ja ei-toivottujen sivuvaikutusten 
eliminointia. (Rogers 1995, 399; Johnson ym. 2001.) 

Kun innovaatio kadottaa erillisyytensä eikä sitä pidetä enää uu-
tuutena, innovaatioprosessi on edennyt viidenteen, arkipäiväistymisen 
vaiheeseen. Innovaation käyttöä ylläpidetään ja se on muovautunut 
luontevaksi osaksi organisaation toimintaa (Zaltman ym. 1973, 67–70; 
Rogers 1995, 399). 

Zaltmanin, Duncanin ja Holbeckin sekä Rogersin kuvausten pohjal-
ta jäsennän innovaatioprosessin muodostuvan ajallisesti toisiaan seu-
raavista aloitus- ja käyttöönottovaiheista (kuvio 1). 

 
I ALOITUS  II KÄYTTÖÖNOTTO 

Etsintä 

  

Käsitteellinen 

testaus  

Päätöksenteko

  

Yhteen-

sovittaminen  

Selkiytyminen 

 

Arkipäiväinen  

käyttö 

Kuvio 1. Innovaatioprosessin vaiheet tässä tutkimuksessa. 
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Ymmärrän aloitusvaiheen Zaltman ym:n tavoin kolmivaiheisena jat-
kumona, jonka lopuksi tehdään päätös omaksua innovaatio tai hylätä 
se. Käyttöönottovaiheen jäsennän samalla tavoin kuin Rogers. 

2.3.2 Innovaatioiden diffuusion prosessitutkimus 

Prosessivaiheiden mallintamistutkimusta on kritisoitu siitä, että se ei 
ole pystynyt selittämään, miksi organisaatiot onnistuvat innovaatioiden 
käyttöönotossa vaihtelevasti. Ratkaisuksi on esitetty mm. tutkimuksen 
kohdistamista innovaatioiden käyttöönottoon tutkimalla käyttöönotto-
strategioita eli tapoja, joilla innovaatio esitellään organisaatiossa. 
(Leonard-Barton 1988; Wolfe 1994; Clayton 1997, 43.) Käyttöönoton 
onnistumisen vaihtelua on tutkittu myös määrittelemällä käyttöönotto-
ilmasto, joka voi olla innovaatioille myönteinen tai niitä vastustava. 
(Klein & Sorra 1996.) 

Innovaation käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä ovat tutkineet mm. 
Leonard-Barton (1988) ja Clayton (1997) hahmottelemalla erilaisia 
strategioita, jotka helpottavat innovaatioiden käyttöönottoa. Clayton 
(1997, 152) mainitsee johtajien soveltaneen onnistuneesti innovaatioi-
den käyttöönotossa mm. seuraavia strategioita: osallistuminen, inno-
vaation kätkeminen osaksi aiemmin tuttua toimintoa tai välinettä, usei-
den innovaatioiden käyttöönotto, julkisuus, kouluttaminen, ulkopuoli-
sen henkilön käyttäminen ja suunnitellusti toteutettu avainhenkilöstön 
vaihtaminen. Leonard-Barton (1988) on luonut kirjallisuuden ja teke-
miensä 14 tapaustutkimuksen pohjalta mallin, jolla hän on systemaatti-
sesti tarkastellut käyttöönottostrategioiden vaikutuksia innovaatioiden 
käyttöönottoon. Leonard-Barton kohdisti tutkimuksensa teknologisiin 
innovaatioihin, mutta oletti tulostensa perusteella, että strategiat ovat 
käyttökelpoisia myös muiden innovaatioiden implementoinnissa. 
(Leonard-Barton 1988.) 

Tutkiessaan uusien teknologioiden käyttöönottoa Leonard-Barton 
(1988) löysi todisteita siitä, että ne projektit, joissa oli toteutettu käyt-
töönottostrategioita, olivat onnistuneet paremmin kuin ne, joissa niitä ei 
ollut käytetty. Leonard-Bartonin tutkimissa käyttöönottoprojekteissa 
strategioina olivat 1) käyttäjien sitouttaminen innovaation kehittämi-
seen, 2) rahoittajien ja puolestapuhujien roolin korostaminen ja 3) or-
ganisaation ja uuden teknologian molemminpuolinen muokkaaminen. 
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Käyttäjiä sitoutettiin ottamalla heidät mukaan kehittämisriskien ja 
-vastuiden jakamiseen, esittelemällä heidän näkökulmiaan kehitystyön 
aikana ja käyttämällä innovaation ensimmäisiä käyttöönottajia rooli-
malleina ja vertaisohjaajina. Innovaation puolestapuhujien roolia koros-
tettiin nimeämällä kouluttamisesta vastaava henkilö, jonka tehtävänä 
oli edistää innovaation käyttöönottoa. Leonard-Bartonin mukaan puo-
lestapuhujan on oltava riittävän korkeassa asemassa, jotta hän voi rat-
kaista mahdollisia innovaation käyttöönottoon liittyviä konflikteja, 
mutta käyttäjien lähiesimiestenkin on voitava vaikuttaa innovaation 
käyttöönottovauhtiin. (Leonard-Barton 1988.) Rogersin mukaan myös 
hierarkiassa alemmassa asemassa oleva johtaja voi olla innovaation 
puolestapuhuja, jos hän on sosiaalisesti kyvykäs ja neuvottelutaitoinen 
ja jos hänellä on asemassaan mahdollisuus johtaa innovaation käyt-
töönottoa. Näin on todettu olevan esimerkiksi silloin, kun innovaatio ei 
muuta olennaisesti organisaation toimintaa. (Rogers 2003, 415.) 

Leonard-Bartonin tutkimuksissa organisaation ja uuden teknologian 
molemminpuolinen muokkaaminen tarkoittaa, että muutetaan sekä 
käyttöön otettavaa teknologiaa että organisaation toimintoja, joihin tek-
nologisen innovaation käyttöönotto kytketään. Molemminpuoliseen 
muokkaamiseen liittyy myös tarvittavien investointien ja muutosten 
yhdistäminen organisaation tärkeisiin päämääriin ja erilaisten innovaa-
tion käyttötapojen kokeileminen käyttöönottoprosessin eri vaiheissa. 
(Leonard-Barton 1988.) 

Katherine Klein ja Joann Sorra ovat esitelleet käyttöönottomallin, 
jossa keskeisenä käsitteenä on innovaation käyttöönottoilmasto. Inno-
vaation käyttöönottoilmasto kuvaa, kuinka työntekijät jakavat käsityk-
siä siitä, miten heitä on palkittu tai tuettu tietyn innovaation käyttöön-
otosta tai miten heidän on oletettu käyttävän sitä. Suotuisan ilmapiirin 
merkkejä ovat 1) innovaation käytön opettaminen, 2) innovaation käy-
tössä auttaminen, 3) riittävän ajan tarjoaminen innovaation opetteluun 
ja käyttöön, 4) innovaatioihin kohdistuneisiin huomioihin ja valituksiin 
reagoiminen, 5) innovaation helppo saavutettavuus ja 6) innovaation 
käytön tarkkailu ja käytöstä kiittäminen. (Klein & Sorra 1996.) Suotui-
san ilmapiirin merkit viittaavat toimenpiteisiin, joita organisaatiossa on 
tehty innovaatioiden käytön edistämiseksi. Suotuisan ilmapiirin lisäksi 
työntekijöiden täytyy kokea innovaatio omiin arvoihinsa sopivaksi, jot-
ta he ottaisivat innovaation käyttöön (emt. 1996). 
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Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tutkimuksissa on todettu, että 
käytetyt viestintäkanavat vaikuttavat innovaatioiden diffuusioon. Vies-
tintä on prosessi, jossa osallistujat luovat ja jakavat informaatiota pyr-
kimyksenään saavuttaa yhteisymmärrys viestittävästä asiasta. Innovaa-
tion diffuusio on erityistyyppistä viestintää, jossa vaihdettavat viestit 
käsittelevät vastaanottajalleen uusia ideoita. Viestintäkanava on väline, 
jonka avulla viestit kulkevat. Viestintäkanavina Rogers mainitsee jouk-
koviestimet ja henkilökohtaiset kontaktit. Joukkoviestimiä ovat radio, 
televisio, sanomalehdet jne.; siis välineet, joiden avulla voi tavoittaa 
suuren määrän ihmisiä ja joissa viesti kulkee ensisijaisesti yksisuuntai-
sesti. Henkilökohtaisella, kahdensuuntaisella viestinnällä ei voida saa-
vuttaa laajoja joukkoja, mutta se on tehokas innovaation leviämiskeino. 
Erityisen tehokas se on silloin, kun viestijöillä on samanlainen sosio-
ekonominen status, koulutus, uskomukset tai jotakin muuta yhteistä. 
Heidän välinen viestintänsä on tehokkaampaa, koska he jakavat yhtei-
set merkitykset ja mahdollisen alakulttuurikielen. Tällöin uudet ideat 
otetaan helpommin vastaan. (Rogers 1995, 17–19.) Henkilökohtainen 
viestintä on hyödyllistä myös silloin, kun välitetään monimutkaisia asi-
oita (Johnson ym. 2001). 2000-luvulla internet on muuttanut viestinnän 
kenttää. Kanavana, joka tavoittaa laajat ihmisjoukot, se on tärkeä inno-
vaatioiden levittämisväline. Samoin organisaatioissa intranetit välittävät 
informaatiota nopeasti. Tutkimusaineistoa kerätessäni haastatellut eivät 
maininneet internetiä tai intranetiä eikä niitä ole myöskään käsitelty 
tässä tutkimuksessa. 

Organisaatiossa viestitään sekä henkilökohtaisesti että välillisesti 
viestintä- ja tiedotusvälineiden avulla (Johnson ym. 2001). Organisaati-
oissa henkilökohtaiset kontaktit eivät ole aina tehokkaimpia innovaati-
on levittämiskanavia, vaan esimerkiksi uutiskirjeet, videot ja aikakaus-
lehdet voivat luoda sitoutumisen ja mielenkiinnon ilmapiirin ja edistää 
organisaation jäsenten vastaanottokykyä innovaatiolle. (Johnson ym. 
2001.) Jennifer P. Lundbladin (2003) mukaan organisaatioissa voivat 
merkittävinä viestintäkanavina olla myös esimerkiksi ammatilliset seu-
rat ja ammattilehdet. (ks. myös Pungitore 1995.) 

Informaatioteknologian käyttöönottoon kohdistuvassa tutkimukses-
saan Randolph B. Cooper ja Richard A. Wolfe (2005) toteavat, että vä-
lineellinen viestintä on tehokasta, kun innovaation vastaanottajille esi-
tellään innovaation ominaisuuksia tai toimintaperiaatteita. Henkilökoh-
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tainen viestintä on tarkoituksenmukaista ja tehokasta silloin, kun halu-
taan päästä yhteisymmärrykseen innovaation käytön tavoitteista ja siitä, 
missä yhteyksissä innovaatiota käytetään. Yhteisen tulkinnan syntymi-
seen tarvitaan keskusteluja ja kokemusten jakamista. Jotta yhteiseen 
tulkintaan on mahdollista päästä, keskustelijoilla täytyy olla riittävä tie-
tämys innovaatiosta ja sen käyttöönoton merkityksestä organisaatiossa. 
Keskusteluista – olipa niitä kuinka runsaasti tahansa – ei ole kuitenkaan 
hyötyä innovaation leviämisen kannalta, jos osallistujat eivät pääse yh-
teisymmärrykseen innovaation tavoitteista ja merkityksestä. (Cooper & 
Wolfe 2005.) 

2.4 Innovaatioiden diffuusio- ja implementointitutkimus 
informaatiotutkimuksessa 

Innovaatioiden diffuusiota organisaatioissa on tutkittu ahkerasti, mutta 
1980-luvulle saakka kirjasto oli vain harvoin tutkimuksen kohteena 
(Howard 1981; Musmann 1982). 1980-luvulta alkaen lähestymistapa 
on alkanut kiinnostaa informaatiotutkijoita. Tutkimus on kohdistunut 
ensisijaisesti informaatioteknologioiden käyttöönottoon, käyttöönotossa 
tarvittavaan osaamiseen sekä siihen, kuinka voitaisiin voittaa vastustus, 
joka kohdistuu teknologisiin muutoksiin (Martens 2006). Muita kiin-
nostuksen kohteita ovat olleet hallinnollisten innovaatioiden diffuusio 
ja kirjaston ominaisuuksien yhteydet innovaatioiden leviämiseen ja 
käyttöönottoon. 

Varhaisia innovaatioiden diffuusiosta kiinnostuneita informaatio-
tutkijoita olivat Jose-Marie Griffiths, Ronald G. Havelock ja Ellen A. 
Sweet, jotka tutkivat bibliografisten välineiden, online-tiedonhaun ja 
kirjastotoiminnan tulosten mittausvälineiden diffuusiota tieteellisissä, 
yleisissä ja erikoiskirjastoissa (Griffiths ym. 1986). Heidän pyrkimyk-
senään oli luoda kuvaileva ja ohjeellinen malli optimaaliselle innovaa-
tioiden leviämiselle ja hyödyntämiselle kirjastoalalla. Tutkimukseen 
valittiin 18 kirjastoa, joissa oli otettu käyttöön innovaatio ja joissa tietty 
avainhenkilö edisti innovaation leviämistä. Yhteensä 49 innovaation 
leviämis- ja käyttöönottotapausta tutkittiin haastattelemalla avainhenki-
löitä henkilökohtaisesti. (emt., 94.) Haastattelut rakentuivat viidestä 
kokonaisuudesta: 1) kirjaston ominaisuudet 2) avainhenkilöiden omi-
naisuudet 3) innovaation omaksumisprosessin eteneminen 4) innovaa-
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tion käyttö/käyttämättömyys ja 5) innovaation tuottamat tulokset. Kir-
jaston innovatiivisuuden mittarina pidettiin sitä, kuinka moni työntekijä 
oli ottanut innovaation käyttöönsä (Griffiths ym. 1986, 1, 89, 94, 107). 

Tutkimuksen mukaan innovaation omaksumista edistivät johtajan ja 
henkilökunnan sitoutuminen, kiinnostus ja innostus innovaation käyt-
töönottoon. Myös päätöksentekotapa vaikutti: erittäin innovatiivisissa 
kirjastoissa päätökset tehtiin ryhmäprosesseina, jolloin päätöksen-
tekoon osallistui henkilökuntaa kaikista ammattiryhmistä. Ei-innova-
tiivisissa kirjastoissa johtaja teki yleensä kaikki päätökset yksin. Muita 
tekijöitä, jotka edistivät omaksumista, olivat kontaktit innovaation ke-
hittäjien kanssa ja ulkoinen rahoitus. (Griffiths ym. 1986, 112–115, 
172, 174.) 

Merkittävimmin innovaation omaksumiseen todettiin vaikuttaneen 
innovaation ominaisuuksien. Ominaisuuksista tärkeimmiksi osoittau-
tuivat innovaation kokeiltavuus, yhteensopivuus ja omistajuus. Omak-
sumista ehkäiseväksi tekijäksi todettiin innovaation monimutkaisuus. 
Innovaation ominaisuuksien lisäksi innovaation puolestapuhujalla oli 
tärkeä merkitys innovaation omaksumisessa. Pienissä kirjastoissa puo-
lestapuhuja oli yleensä johtaja, mutta isoissa kirjastoissa nuori, henki-
lökuntaan kuuluva asiantuntija, joka innoitti sekä kirjaston henkilökun-
taa että johtajia omaksumaan innovaation. (Griffiths ym. 1986, 194–
196.) 

Innovaatioiden tuottamina hyötyinä mainittiin toiminnan tehostu-
minen tai laadun paraneminen, mikä hyödytti kirjastoa tai rahoittajia; 
myös asiakkaiden mainittiin hyötyvän saadessaan aiempaa parempia 
palveluja (emt., 175). Tarkasteltaessa kirjastotoiminnan tulosten mitta-
usvälineiden omaksumista todettiin, että niistä on hyötyä työntekijöille, 
kun halutaan arvioida työntekijöiden tehtäviä ja työn tuloksia: 

– niiden avulla saatettiin osoittaa työntekijöiden osuus kirjaston me-
nestymiseen 

– ne auttoivat tunnistamaan joidenkin aiemmin ylenkatsottujen tehtä-
vien merkityksen 

– ne auttoivat tasoittamaan eri osastojen välistä työtaakkaa. 
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Mittausvälineet auttoivat kirjaston kehittämisessä: 

– ne olivat hyödyllisiä kirjaston johtamisessa 
– niiden avulla saatettiin osoittaa toiminnan ongelmakohtia ja ehdot-

taa muutoksia 
– niiden avulla henkilökunta sai uusia ideoita 
– ne rohkaisivat osastojen väliseen viestintään 
– arvioinnin tuloksena aloitettiin uusia toimintoja. 

Merkittävänä pidettiin myös sitä, että mittausvälineiden avulla pystyt-
tiin osoittamaan kirjaston tärkeys kirjaston rahoituksesta päättäville: 

– niiden avulla saatettiin kuvata eri osastojen erilaisia toimintoja, eri-
laisia kokoelmia ja erilaisia käyttäjiä 

– kirjaston rakenne ja toiminnot saatiin näyttämään yritystoiminnan 
kaltaisilta ja 

– niiden avulla saattoi osoittaa kirjaston muutostarpeet kirjastolauta-
kunnalle. (Griffiths ym. 1986, 167, 176.) 

Mittausvälineiden omaksumisen esteeksi haastatellut mainitsivat 
useimmin henkilökunnan vastustuksen: työntekijät kokivat, että inno-
vaation käyttöönotto olisi vienyt ajan muilta töiltä. Toinen omaksumi-
sen este oli se, että mittausvälineitä ei koettu relevanteiksi ja kolman-
neksi todettiin, että välineitä ei omaksuttu, koska kirjaston ulkopuolelta 
ei painostettu siihen. (Griffiths ym. 1986, 166.) 

Verna Pungitore on tarkastellut pieniä kirjastoja innovaatioiden vas-
taanottajina ja Public Library Associationin (PLA) roolia muutos-
agenttina tutkimuksessaan Innovation and the Library. The Adoption of 
New Ideas in Public Libraries (1995). PLA on amerikkalainen aatteel-
linen järjestö, joka pyrkii edistämään yleisten kirjastojen toimintaa. 
PLA on toiminut vuodesta 1971 lähtien aktiivisesti saadakseen yleiset 
kirjastot luopumaan kansallisista standardeista toiminnan mittareina ja 
suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaansa paikallisten kriteerien 
avulla, suhteessa itse määrittelemiinsä tavoitteisiin. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi julkaistiin 1980-luvulla kaksi opasta, jotka käsittelivät 
yleisen kirjaston toiminnan tuotosten mittaamista: Output measures for 
public libraries: A manual of standardized procedures (Zweizig & 
Rodger 1982) ja saman teoksen uudistettu versio Output Measures for 
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Public Libraries (Van House ym. 1987). Vuonna 1987 julkaistun op-
paan johdannossa todetaan perusedellytykset hyvälle kirjastonhoidolle: 

Ensiksi, kirjastonhoitajien täytyy pystyä kuvailemaan täsmällisesti 
nykyiset kirjaston olosuhteet ja sen toiminta. Toiseksi, heillä täytyy 
olla näkemys siitä, mitä palveluja kirjaston pitää tarjota. Ja lopuk-
si, heidän täytyy pystyä muotoilemaan ja toteuttamaan toimenpitei-
tä, joilla luotu tulevaisuuden visio toteutetaan, ja heidän täytyy pys-
tyä myös arvioimaan sitä, kuinka visio on saavutettu. (Van House 
ym. 1987, xviii.) 

Oppaan pyrkimyksenä oli antaa välineitä hyvän kirjastonhoitajuuden 
toteuttamiseksi ja sitä kautta erinomaisen kirjastotoiminnan luomiseksi 
paikallisen suunnittelun ja itsearvioinnin avulla. Kohteena olivat eten-
kin pienet, alle 50 000 asukkaan kaupungeissa toimivat yleiset kirjastot. 
Määrällisten mittareiden lisäksi haluttiin kehittää laadullisia indikaatto-
reita. Tulokseksi saatiin mainitut käsikirjat, joissa esitellään kirjasto-
toiminnan mittareita ja annetaan ohjeistus ja etenemismalli arvioinnin 
toteuttamiseen. 

Mittausoppaiden rinnakkaisteoksia olivat suunnitteluoppaat A 
Planning Process for Public Libraries (Palmour ym. 1980) ja Planning 
and role setting for public libraries: A manual of options and 
procedures (McClure ym. 1987), joita suositeltiin käytettävän yhdessä 
mittausoppaiden kanssa. PLA tiedotti aktiivisesti oppaista ja pyrki edis-
tämään niiden käyttöönottoa moninaisin keinoin. 

Pungitore tarkastelee oppaiden leviämistä ja käyttöönottoa arkisto-
lähteiden, kyselyiden ja tapaustutkimuksella hankittujen haastatteluai-
neistojen avulla. Kyselyihin vastasivat kirjastojen johtajat ja PLA:n 
toimistojen työntekijät; tapaustutkimuksessa haastateltiin kuuden kir-
jaston johtajia, henkilökunnan jäseniä, luottamushenkilöitä ja suunnitte-
lukomiteoissa olleita jäseniä. (Pungitore 1995, xii–xiii, 125, 132, 137.) 

Oppaiden ensimmäisten painosten käyttöä edistettiin monin tavoin. 
Oppaita käsitteleviä artikkeleita julkaistiin American Library 
Association -järjestön julkaisemassa Public Library -lehdessä; oppaita 
esiteltiin ahkerasti eri tilaisuuksissa; pidettiin alueellisia workshop-
koulutuksia, joihin osallistui oppaita käyttöönottavien tai käyttöönottoa 
suunnittelevien kirjastojen työntekijöitä; oppaiden kehittämiseen osal-
listuneet antoivat konsulttiapua kirjastoille ja standardikomitean 
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(GGSC9) jäsenet tarjosivat Output measures for public libraries 
-oppaan käyttöönoton avuksi tuotoksenmittausseminaareja. (Pungitore 
1995, 100–102.) 

Huolimatta aktiivisesta oppaiden esittelystä ja käytön opastuksesta, 
oppaiden vastaanotto oli nihkeää eikä niiden käyttö lisääntynyt. Oppai-
den levittämisessä kohdattiin monenlaisia ongelmia, joista yksi oli ra-
han puute: pieniä kirjastoja ei pystytty tukemaan suunnittelu- ja arvi-
ointiprosessin käyttöönotossa palkkaamalla konsulttiapua. Myös esitte-
lytilaisuuksien ja workshop-koulutusten koettiin epäonnistuneen. Osal-
listujat eivät saaneet niissä informaatiota, joka olisi innostanut suunnit-
teluprosessin aloittaneita jatkamaan prosessia tai joka olisi vakuuttanut 
suunnittelun tärkeydestä ne, jotka eivät olleet aloittaneet prosessia. Op-
paita pidettiin vaikeasti ymmärrettävinä eikä niiden ajateltu tuovan mi-
tään hyötyä kirjastoille. Ja vaikka oppaat oli suunniteltu pienten kirjas-
tojen käyttöön, juuri pienissä kirjastoissa niiden käyttämisen koettiin 
vievän liian paljon aikaa. Lisäksi alan tutkijat olivat arvostelleet esitel-
tyjen tuotosmittareiden validiteettia. (Pungitore 1995, 102–108.) 

Saadun palautteen avulla PLA muokkasi oppaita. Uuden suunnitte-
luoppaan ja tuotosmittareiden käyttöoppaan levittäjiksi valtuutettiin 
paikalliset toimijat, osavaltioiden toimistot ja kirjastoyhdistykset. Val-
takunnallinen PLA jäi tarkoituksella taka-alalle. (Pungitore 1995, 113–
114.) 

1990-luvun alussa lähetettiin 626 pienen – alle 50 000 asukkaan 
kunnassa toimivan – yleisen kirjaston johtajalle kysely, jossa kartoitet-
tiin oppaiden levinneisyyttä ja käyttöönottoa. Kyselyssä kävi ilmi, että 
tieto oppaista oli levinnyt hyvin, mutta vain noin neljännes pienistä kir-
jastoista oli ryhtynyt käyttämään oppaita.10 (Pungitore 1995, 131, 134.) 

Haastatteluilla selvitettiin, mitkä tekijät olivat edistäneet suun-
nitteluoppaan esittelemän suunnitteluprosessin käyttöönottoa. Käyt-
töönoton syiksi mainittiin innovaation ominaisuuksia kuvaavat tekijät: 
innovaation yhdistävyys, suhteellinen etu ja yhteensopivuus. Käyttöön-

                                                 
9 GGSC = Goals, Guidelines and Standards Committee 
10 Kyselyyn saatiin vastaus 324 (51,8 %) kirjaston edustajalta. Kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti, 
että heidän edustamissaan kirjastoissa oli käytetty oppaita. 18 % kirjastoista oli ottamassa niitä käyttöön, 
yhdeksän prosenttia kirjastoista oli tekemässä päätöstä, ryhtyvätkö käyttämään niitä ja 62 % vastaajista 
mainitsi, että heidän kirjastoissaan oltiin tietoisia oppaista, mutta päätöstä käyttöönotosta ei ollut tehty. 
(Pungitore 1995, 131, 134.) 
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oton edistämistoimenpiteistä mahdollisuus osallistua, muutosagentin 
aktiivisuus sekä kirjaston ulkopuolelta saatu lisäresurssi vaikuttivat in-
novaation käyttöönottoon myönteisesti. Pungitoren mukaan myös 
Public Library Associationin rooli erilaisia verkostoja hyödyntävänä 
muutosagenttina edisti innovaation leviämistä ja käyttöönottoa. PLA:n 
toiminta oppaiden levittäjänä onnistui nimenomaan siksi, että se käytti 
aktiivisesti hyväkseen yhteistyöverkostoja ja monipuolisia viestintä-
kanavia. (Pungitore 1995, 179–180.) 

Lan Anh Tran on soveltanut Rogersin diffuusioteoriaa tutkiessaan 
kunnallista informaatiota sisältävän internet-sivuston käyttöä Uuden 
Seelannin yleisissä kirjastoissa. Tran teki tapaustutkimuksen, jossa hän 
tutki 1) sivuston ominaisuuksien, 2) sivuston leviämistä ja käyttöönot-
toa edistäneiden muutosagenttien ja 3) käytettyjen viestintäkanavien 
yhteyksiä sivuston käyttöön. Tran keräsi tiedot henkilökohtaisin haas-
tatteluin viideltä avainhenkilöltä, jotka olivat osallistuneet sivuston ke-
hittämiseen ja jotka hallinnoivat sivustoa. (Tran 2005.) 

Merkittävimpiä sivuston käyttöön vaikuttaneita tekijöitä olivat si-
vuston suhteellinen etu, yhteensopivuus, kokeiltavuus ja näkyvyys sekä 
muutosagentin aktiivisuus. Sivusto tarjosi useita asioita, joita perintei-
set palvelut eivät olleet tarjonneet. Tietoa saattoi hakea 24 tuntia vuoro-
kaudessa, viikon jokaisena päivänä ja missä tahansa; sivusto tarjosi 
runsaasti ajantasaista aineistoa; tiedot olivat aiempaa helpommin löy-
dettävissä ja sivuston kautta ihmiset saattoivat kommunikoida ja tutus-
tua toisiinsa. Sivusto tarjosi myös tarpeellista aineistoa kuntien työnte-
kijöille ja asukkaille. Sivusto otettiin käyttöön neljässä vaiheessa, jol-
loin sitä saattoi kokeilla vähitellen. Tämä koettiin sivuston käyttöönot-
toon liittyväksi positiiviseksi asiaksi, joka edisti käyttöönottoa. Myös 
sivuston näkyvyys ja muutosagenttien aktiivisuus koettiin sivuston 
käyttöönottoa edistäviksi seikoiksi. (Tran 2005.) 

Negatiivisesti sivuston käyttöönottoon vaikutti sen monimutkai-
suus: ’kunnallisen informaation sivusto’ (Communal Information 
Network) oli käsitteenä vaikea eivätkä haastatellut olleet ymmärtäneet, 
mitä käsite tarkoitti ja mitkä asiat rajautuivat sen ulkopuolelle. Sivuston 
käyttö vaati myös tietoteknisiä taitoja, joiden puuttuminen ehkäisi käyt-
töönottoa. Viestintäkanavat, joilla sivustosta oli tiedotettu, eivät olleet 
vaikuttaneet sivuston käyttöönottoon. (Tran 2005.) 
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Organisaatioiden innovatiivisuuden tutkimussuuntaukseen sijoittuu 
Helen A. Howardin väitöskirjatutkimus, jossa hän tarkastelee kirjasto-
organisaation rakenteellisten ominaisuuksien vaikutuksia kirjaston in-
novatiivisuuteen. Howard testasi Jerald Hagen ja Michael Aikenin teo-
riaa, jonka mukaan organisaation kompleksisuus vaikuttaa positiivisesti 
organisaation innovatiivisuuteen, kun taas organisaation päätösvallan 
keskittyneisyys, toimenkuvien formaalisuus ja kerrostuneisuus vaikut-
tavat innovatiivisuuteen negatiivisesti. Kompleksisuudella Hage ja 
Aiken tarkoittavat organisaatiossa olevan osaamisen ja asiantuntijuuden 
monipuolisuutta: organisaatio on sitä kompleksisempi, mitä useamman-
laista asiantuntijuutta organisaation työntekijöillä on. Keskittyneisyys 
viittaa siihen, millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on osallistua pää-
töksentekoon: mitä keskittyneempi organisaatio on, sitä vähemmän 
työntekijöillä on oikeuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä ilman konsultoin-
tia hierarkiassa ylemmällä tasolla olevan työntekijän kanssa. Muodolli-
sessa organisaatiossa toimenkuvat ovat pysyviä eikä työntekijöillä ole 
mahdollisuutta poiketa toimenkuvastaan. (Hage & Aiken 1967; Hage & 
Aiken 1970; Howard 1981.) Kirjastojen innovatiivisuuden kuvaajana 
oli kirjastoissa käyttöönotettujen innovaatioiden lukumäärä. 

Neljään amerikkalaiseen yliopistokirjastoon kohdistuneen tutki-
muksen empiirinen aineisto kerättiin kyselyillä ja haastattelulomakkeil-
la. Vastaajina olivat kirjastojen johtajat, osastonjohtajat ja kirjastoalan 
koulutuksen saaneet ammattilaiset11. Tulokset tukivat testattua teoriaa, 
mutta herättivät myös kysymyksiä. Esimerkiksi ammatillinen koulutus 
ei kaikissa kirjastoissa korreloinut innovatiivisuuden kanssa, kuten 
Hage ja Aiken teoriassaan olettavat. Myöskään ammatillisen erityis-
osaamisen monipuolisuus ei suoraviivaisesti edistänyt innovatiivisuut-
ta. (Howard 1981.) 

Peter Clayton teki 1990-luvulla tapaustutkimuksia, joissa hän tutki 
innovaatioiden käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä kolmessa 
australialaisessa yliopisto- ja tutkimuskirjastossa. Yksi tapaustutkimus 
kohdistui teknologiseen innovaatioon ja kolme muuta hallinnollisiin 
innovaatioihin. Tutkitut hallinnolliset innovaatiot olivat kirjasto-
toiminnan arviointiin otettu uusi käytäntö, yliopistokirjaston organisa-

                                                 
11 Kirjastoalan koulutuksen saaneilla ammattilaisilla tarkoitetaan työntekijöitä, joiden ammattitaito on serti-
fioitu American Library Association -järjestön laatimien määritelmien mukaan (Howard 1981). 
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torinen uudistus ja tutkimuskirjastossa toteutettu asiakaspalvelun uudel-
leenorganisointi. Teknologinen innovaatio oli tietokonepohjainen vies-
tintäjärjestelmä. (Clayton 1997.) 

Tapaustutkimukset vahvistivat Rogersin teoriaa havaittujen inno-
vaation ominaisuuksien yhteyksistä innovaation omaksumiseen. 
Clayton laajensi teorian pätevyysalaa todeten, että tulokset pätevät pait-
si omaksumisvaiheessa, jolloin tehdään päätös innovaation käyttöön-
otosta, myös käyttöönottovaiheessa. Claytonin mukaan innovaation ha-
vaituista ominaisuuksista suhteellinen etu, yhteensopivuus, kokeilta-
vuus, näkyvyys ja yksinkertaisuus edistävät innovaation omaksumis-
ta12. Lisäksi Clayton havaitsi, että edellisten lisäksi omistajuus ja yhdis-
tävyys edistivät innovaation omaksumista ja käyttöönottoa. (Clayton 
1997, 12–31.) 

Clayton tutki innovaatioiden prosessitutkijoiden tavoin toimenpitei-
tä, joilla implementointiprosessia edistettiin. Organisaation innovatiivi-
suuden tutkijoiden tavoin hän tutki käytettävissä olleiden resurssien 
yhteyksiä innovaation käyttöönottoon. Hän totesi, että resurssit ja aika-
taulutus voivat vaikuttaa merkittävästi innovaation implementointiin. 
Resurssien suhteen tapaustutkimukset tuottivat ristiriitaisia tuloksia. 
Vaikka asiakaspalvelua uudelleen organisoitaessa kirjaston resurssit 
olivat vähäiset, uudistettu organisaatio otettiin käyttöön ennakoitua me-
nestyksekkäämmin. Yliopistokirjastojen hallinnollisen uudistuksen yh-
teydessä resurssien puute päinvastoin nousi selkeästi innovaation käyt-
töönottoa estäväksi tekijäksi. Hallinnollisen uudistuksen implemen-
toinnista puuttui myös aikataulutus. Asiakaspalvelun uudelleenorgani-
soinnissa sopivan tiukka aikataulu yhdessä innovaation näkyvyyden 
kanssa olivat edistäneet innovaation käyttöönottoa. Näiden kahden ta-
pauksen perusteella Clayton kysyy: mitkä väliin tulevat tekijät voivat 
estää innovaation käyttöönoton huolimatta riittävistä tai jopa runsaista 
resursseista? Ja toisaalta: kuinka innovaation käyttöönotto onnistuu, 
vaikka resursseja ei ole riittävästi? Selittävinä tekijöinä Clayton mainit-
see ulkopuolisen asiantuntijan tuomisen organisaatioon, sopivan kiireen 
tai jonkin odottamattoman tapahtuman vaikutuksen. (Clayton 1997, 59–
76.) 

                                                 
12 Clayton korvasi Rogersin käyttämän termin monimutkaisuus sen vastakohtaa kuvaavalla termillä yksin-
kertaisuus. 
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Joan S. Ash tutki 1990-luvun lopussa, mitkä tekijät vaikuttivat 
online-tiedonhakuvälineiden leviämiseen ja käytön monipuolisuuteen 
amerikkalaisissa terveystieteellisissä tutkimuskeskuksissa. Haastattelui-
hin perustuneen laadullisen tutkimuksen tulosten pohjalta hän teki ky-
selyn selvittääkseen, kuinka laajasti uudet online-tiedonhakuvälineet 
olivat levinneet tutkimuskeskuksissa ja missä määrin niiden eri mah-
dollisuudet oli otettu käyttöön. Ash sovelsi tutkimuksessaan innovaati-
oiden diffuusioteoriaa, markkinointiteoriaa ja organisaatioiden ominai-
suuksien tutkimuksen näkökulmaa. Ash käytti muokattua versiota  
Rogersin luettelosta innovaation diffuusioon vaikuttavista innovaation 
ominaisuuksista. Ashin tutkimat innovaation ominaisuudet olivat: 

– innovaation suhteellinen etu 
– innovaation yhteensopivuus 
– innovaation käytön vapaaehtoisuus 
– innovaation käytön sosiaalista statusta nostava luonne 
– innovaation käytön helppous 
– innovaation käytön tulosten näkyvyys 
– innovaation näkyvyys. 

Organisaatioiden ominaisuuksien vaikutusta tarkastellessaan Ash tutki 
seuraavia tekijöitä: 

– henkilökunnan osallistuminen päätöksentekoon 
– viestinnän useus organisaation sisällä vertikaalisesti ja horisontaali-

sesti sekä organisaation ulkopuolisten kanssa 
– johdon antama henkinen ja resurssituki innovaation käyttöön otta-

miseksi 
– palkitsemisjärjestelmä 
– innovaation puolestapuhujien olemassaolo. 

Markkinointiteoriaa Ash hyödynsi tutkiessaan, vaikuttiko innovaatiota 
koskevan informaation levittäminen kyseisen innovaation käyttöönot-
toon. (Ash 1999.) 

Ash toteutti tutkimuksen sähköpostikyselynä. Kysely lähetettiin 706 
informaatikolle ja muulle kirjastotyöntekijälle 67 lääketieteellisessä 
tutkimuskeskuksessa. Informaatikoista vastasi 31 % ja muista työnteki-
jöistä 48 %. Vastaajat edustivat yhteensä 65 tutkimuskeskusta. Tutki-
muksen rajoituksena Ash mainitsee, että pienestä vastausmäärästä joh-
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tuen tuloksia ei voinut analysoida tilastollisin menetelmin. Tuloksista 
voidaan osoittaa eri tekijöiden välisiä yhteyksiä, mutta ei syy-seuraus-
suhteita. (Ash 1999.) 

Ash havaitsi, että innovaation monipuolinen käyttö oli yhteydessä 
vertaisviestintään: mitä enemmän innovaation käyttäjät keskustelivat 
keskenään online-tiedonhakujärjestelmistä, sitä monipuolisemmin ja 
taitavammin he käyttivät niitä. Myös innovaation näkyvyys ja innovaa-
tion käytöstä palkitseminen olivat yhteydessä innovaation käyttöön. 
Palkitsemisella tarkoitettiin tässä ylenemismahdollisuuksia tai vakitui-
sen työpaikan saamista. Innovaation käytön helppouden ja innovaation 
käytön välille ei löydetty yhteyttä. Myöskään innovaatiota koskevan 
informaation levittämisen ei todettu vaikuttaneen innovaation diffuusi-
oon tai käytön monipuolisuuteen. (Ash 1999.) 

Suomessa innovaatioiden diffuusioteoriaa on hyödyntänyt Terttu 
Kortelainen (1999a) väitöskirjatutkimuksessaan suomalaisen eläintie-
teellisen lehden diffuusiosta. Kyseisen lehden diffuusioon vaikuttaneik-
si tekijöiksi Kortelainen (1999a, 133) havaitsi innovaation omaksujalle 
koituvan suhteellisen edun, näkyvyyden, yhteensopivuuden ja yksin-
kertaisuuden. Pirjo Vatanen on käyttänyt väitöskirjassaan Sääty-
yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi (2002) in-
novaatioiden diffuusioteorian käsitteistöä kuvatessaan yleisen kirjaston 
idean diffuusiota Suomessa 1890-luvulta 1920-luvulle. Rogersin teori-
asta Vatanen on ottanut innovaation käyttöönottajaluokituksen kuvail-
lessaan kirjastoaatteen ensimmäisiä edistäjiä. Suomalaista sovellusta 
yleisen kirjaston amerikkalaisesta versiosta hän kutsuu Rogersin mu-
kaan muokatuksi innovaatioksi. (Vatanen 2002.) Maria Forsman (2005) 
on soveltanut Rogersin teoriaa väitöskirjassaan, jossa hän käsittelee tie-
teellisen käsitteen diffuusiota. Tarkasteltavana on sosiaalisen pääoman 
käsitteen diffuusio eri tieteenaloille ja arkikieleen. Myös Reijo Savolai-
nen (1998) on käyttänyt Rogersin käyttöönottajaluokitusta kuvailles-
saan verkkopalvelujen käyttöönottoa Suomessa. 

Edellä esiteltyjen tutkimusten perusteella innovaation diffuusiota ja 
implementointia edistävät innovaation havaituista ominaisuuksista 
useimmin innovaation yhteensopivuus, suhteellinen etu ja näkyvyys. 
Innovaation monimutkaisuus on selkeästi innovaation leviämistä ja 
käyttöönottoa ehkäisevä ominaisuus. Kirjaston ominaisuuksien vaiku-
tuksesta innovaation diffuusioon ja käyttöönottoon ei ole em. tutkimuk-
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sista löydettävissä yhtenäisiä linjoja. Päätöksenteon keskittymisen tode-
taan joissakin tutkimuksissa ehkäisevän innovaation käyttöönottoa. 
Samoin mainitaan aika- ja työvoimaresurssien puutteen olevan este in-
novaatioiden käyttöönotolle, mutta toisaalta on huomattu, että tiukka 
resursointi voi edistää innovaation käyttöönottoa. Innovaation käyt-
töönottotoimenpiteistä työntekijöiden mahdollisuuden osallistua inno-
vaation kehittämiseen on havaittu vaikuttavan positiivisesti innovaation 
leviämiseen ja/tai käyttöönottoon. Myös innovaatiota käyttöönottavan 
kirjaston ulkopuolelta saatava apu, olipa se konsulttiapua tai taloudel-
lista tukea, näyttää edistävän innovaation leviämistä ja käyttöönottoa. 
Samoin monisuuntaisen viestinnän on todettu olevan eduksi innovaati-
oiden leviämiselle ja käyttöönotolle. (Liite 1.)13 

                                                 
13 Pirjo Vatanen (2002) ja Reijo Savolainen (1998) eivät käsittele innovaatioiden leviämistä ja käyttöönot-
toa organisaatioissa eivätkä heidän tutkimustuloksensa ole mukana liitteinä olevissa taulukoissa. 
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3 Tutkimuskohde ja tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltavana ilmiönä innovaatioiden diffuu-
sio ja käyttöönotto organisaatioissa. Käytännössä tutkin, miten neljä 
uutta kirjastotoiminnan arviointivälinettä levisi ja miten ne otettiin 
käyttöön Oulun seutukunnan kirjastoissa, jotka osallistuivat arviointi-
välineitä kehittäneeseen PARKKI-projektiin vuosina 2000–2003. 
PARKKI-projektissa kehitettiin ja testattiin useita arviointivälineitä, 
joista rajasin tutkimuksen kohteeksi Oulun seutukunnassa ensimmäisen 
projektivuoden aikana kehitetyt välineet. Niiden avulla pyrittiin kehit-
tämään koko kirjastotoiminnan arviointia sekä henkilökunnan aikaan-
saannoskykyä ja osaamista. 

Aikaansaannoskyvyn käsite on lähtöisin tasapainotetun mittariston 
mallista14, jossa organisaation tulosmittareina käytetään vaikuttavuutta, 
asiakaspalvelun laadukkuutta, organisaation prosessien sujuvuutta ja 
tehokkuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä. Vaikuttavuudella 
tarkoitetaan palveluprosessin kykyä saada aikaan haluttuja muutoksia 
asiakkaiden tilanteessa ja asiakaspalvelun laadukkuudella palvelutilan-
teiden onnistumista. Prosessien sujuvuutta on esimerkiksi toimitus- ja 
odotusaikojen lyheneminen, minkä seurauksena tuottavuus kohenee. 
Henkilöstön aikaansaannoskyvyn ajatellaan heijastuvan niin vaikutta-
vuuteen, asiakaspalvelun laatuun kuin prosessien sujuvuuteenkin. (Lu-
mijärvi 1999, 22–23.) Aikaansaannoskyvyn näkökulmasta yksilöiden 
kehittymistä tarkastellaan osana organisaation strategiaprosessia, jossa 
pyritään varmistamaan organisaation elinvoimaisuus, kehittymiskyky ja 
uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen (Määttä & Ojala 2000, 47). 
Osaaminen on yksi aikaansaannoskyvyn kuvaaja. Muina kuvaajina 
voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstömäärällistä panostusta, pätevyyt-
tä, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista, innovatiivisuutta, henkilösuhtei-
den ja yhteistoiminnan toimivuutta, työkykyisyyttä ja työssä jaksamis-
ta. Aikaansaannoskykyä mitattaessa tarkastellaan myös palkkausta, 
työympäristön viihtyvyyttä, työkykyä edistävää panostusta, henkilöstön 
koulutus- ja kehittämispanostusta sekä työterveydenhuoltoa. Aikaan-

                                                 
14 Tasapainotettu mittaristo tunnetaan Suomessa myös englanninkielisellä termillä Balanced Scorecard eli 
BSC. 
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saannoskyky ilmenee konkreettisesti henkilökunnan työn tuloksina. 
(Lumijärvi 1999, 22–23.)  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olevat arviointivälineet ovat 
henkilökohtainen ja/tai yksikön portfolio, koulutustarvekysely, tietopal-
velun arviointilomake ja osaamiskakku. Koulutustarvekyselyn, tieto-
palvelun arviointilomakkeen ja osaamiskakun avulla arvioidaan henki-
lökunnan osaamista. Yksikön portfoliota käyttämällä voidaan arvioida 
kirjaston toimintaa kokonaisuudessaan eli henkilökunnan aikaansaan-
noskyvyn ilmentymiä organisaatiotasolla. 

Edellä mainittujen arviointivälineiden lisäksi ensimmäisenä projek-
tivuonna kehitettiin seutukunnallinen portfolio ja seutukunnallinen tie-
topalvelun seurantalomake. Tutkimuksen edetessä rajasin ne tutkimus-
kohteen ulkopuolelle. Vuoden 2004 kyselyn vastaukset osoittivat, että 
niitä käytettiin erittäin vähän eikä niiden tutkimisesta näin ollen ollut 
apua tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. 

3.1 Portfolio kirjastotoiminnan ja työskentelyn arviointivälineenä 

Portfolio on sekä konkreettinen arviointiväline että arviointia suuntaava 
ajattelu- ja työskentelytapa. Sitä on käytetty itsearvioinnin apuna mm. 
opiskelun ja opettamisen arvioinnissa (Kortelainen 2002), mutta kirjas-
totoiminnan arvioimisessa sitä ei ole aiemmin juurikaan sovellettu. Kun 
portfoliota käytetään arkipäivän työssä, määritellään ensin näkökulma, 
josta arvioitavaa kohdetta tarkastellaan. Tällöin määritellään myös, 
minkä muotoista aineistoa ja informaatiota kerätään, millä tavoilla ja 
tekniikoilla sitä kerätään ja kuinka sitä käsitellään. Arviointivälineenä 
portfolio on konkreettinen kansio tai salkku, johon tallennetaan arvi-
oinnissa tarvittavia aineistoja. Tällöin se on dokumentti yksilön tai yh-
teisön toiminnan erityispiirteistä, vahvuuksista ja kehittymisestä. (Kor-
telainen 2001.) Voidaan siis puhua portfolion jäsentämästä työskente-
lystä, jolloin tarkoitetaan työskentelymenetelmää, tai portfoliosta arvi-
ointivälineenä, jolloin tarkoitetaan konkreettista erilaisia aineistoja si-
sältävää kansiota. Henkilökohtainen portfolio on yksilöllinen arviointi-
väline, mutta yksikön portfolion idea toteutuu parhaiten, kun koko työ-
yhteisö kerää siihen materiaaleja. 

Portfolion suuntaama työskentely on pitkäjänteistä oman työn seu-
raamista ja perusteiden pohtimista. Portfolion avulla kerätään syste-
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maattisesti palautetta kirjaston toiminnasta.15 Lähtökohtana on henkilön 
tai yksikön toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden sekä näiden taustalla 
olevan filosofian kuvaus ja päämääränä on työskentelyn tietoinen, ar-
vioiva kehittäminen. Portfoliossa voi olla myös historiaosuus kuvaa-
massa, miten nykyiseen tilanteeseen, käytäntöihin ja tavoitteenasette-
luun on tultu. Historian muovaamien reunaehtojen lisäksi toimintaan 
vaikuttavat resurssit, joiden rajoissa ja avulla toimitaan. Arvioinnin tu-
eksi kerätään jatkuvasti toimintaa kuvaavia materiaaleja ja palautetta 
sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Portfolio voi sisältää monentyyppis-
tä aineistoa: pöytäkirjoja, suunnitelmia, valokuvia, tapahtumien ohjel-
mia tai kutsuja, lehtiartikkeleita, tilastoja, ajanvarauslistoja tai 
-kalentereita, päiväkirjoja, raportteja ja asiakkaiden antamaa palautetta. 
Karkeasti jaotellen portfoliossa on kahdenlaista aineistoa: 1) suora-
sanaiset kuvaukset toimintafilosofiasta ja toiminnan tavoitteista sekä 
kuvaukset työn tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta, 2) liiteosa, 
jossa dokumentoidaan tekstissä mainitut asiat yksityiskohtaisesti. (Kor-
telainen 2001; Rasinkangas 2001b, 6.) 

Käytettäessä portfoliota työskentelyn jäsentäjänä kerätään arkipäi-
vän tilanteissa aineistoja, jotka tuntuvat toiminnan kuvaamisen ja kehit-
tämisen kannalta olennaisilta. Aineisto tallennetaan sellaisenaan. Asi-
akkaan todellisten tarpeiden huomioon ottaminen on mahdollista, kun 
ei rakenneta etukäteen valmiiksi strukturoituja informaationkeruu-
välineitä. Menetelmä vaatii työntekijältä jatkuvaa valppautta ja kykyä 
kuunnella avoimesti asiakkaita, mutta se tarjoaa myös mielenkiintoisia 
haasteita havaita kehittämismahdollisuuksia ja etsiä todisteita kirjasto-
toiminnan hyödyistä asiakkaille. Tällä tavalla kvalitatiivisen tutkimus-
menetelmän tapaan hankitun aineiston validiteetti riippuu paljolti ai-
neistoa keräävän henkilön taidoista, sillä hän on itse tutkimusvälineenä 
(Patton 1990, 14, 39–42). Validiteetti tarkoittaa tässä sitä, kuvaako ke-
rätty aineisto todella kirjaston toimintaa sekä toiminnan tuloksia ja vai-
kutuksia. 

Portfolion avulla työskentely on itsearviointia, jolla tuodaan esiin 
nimenomaan oman toiminnan erityispiirteitä. Koska kirjastojen asiak-
kaiden tarpeet vaihtelevat, kansallisten, määrällisiä panoksia tai tuotok-
sia kuvaavien indikaattoreiden avulla ei välttämättä pystytä todenta-
                                                 
15 Esimerkiksi Hannu Kurki (1993, 3) on kritisoinut yleisiä kirjastoja palautteen keruun satunnaisuudesta. 
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maan juuri tietyn kirjaston palvelun laatua. Portfolio antaa mahdolli-
suuden yksilölliseen kirjaston toiminnan kuvaamiseen, koska se ei pai-
nota määrällisiä, vertailua varten kerättyjä toiminnan kuvaajia, vaan 
arvioinnissa voidaan lähteä nimenomaan palveltavan asiakasryhmän 
tarpeista. Kirjastojen arviointia käsittelevässä kirjallisuudessa on kriti-
soitu arvioinnin painottumista määrälliseen vertailemiseen ja esim. 
Peter Brophy ja Kate Coulling kirjoittavat liian usein oletettavan, että 
kirjastojen pitäisi käyttää yhtenäisiä toiminnan indikaattoreita. (Brophy 
& Coulling 1996, 157.) Myös American Library Association -järjestön 
1980-luvulla julkaisemat arviointioppaat korostivat kirjastojen toimin-
nan arviointia niiden omista lähtökohdista käsin (Zweizig & Rodger 
1982; Van House ym. 1987; ks. luku 2.4). Portfolio lähtee arvioivan 
kirjaston tarpeesta ja sitä käyttämällä arviointi voidaan kohdistaa sellai-
seen kirjastotoiminnan osa-alueeseen, jonka arvioimiseen resurssit riit-
tävät. 

Portfolio antaa hyvän mahdollisuuden tarkastella sekä kirjaston si-
säisten että ulkoisten olosuhteiden muutoksia. Kirjaston resursseja ku-
vaava osuus päivitetään vuosittain, jolloin voidaan seurata muutoksia 
henkilökunnassa, määrärahoissa ja aineistoissa. Kirjastoa tarkastellaan 
ympäristöön kiinteästi liittyvänä toimijana ja filosofia- ja tavoite-
määrittelyt kuvaavat kirjaston vastausta toimintaympäristön haasteisiin. 

Portfolio voidaan sisältönsä perusteella määritellä joko perus- tai 
näyteportfolioksi. Perusportfolio on materiaalivarasto, joka sisältää al-
kuperäisiä dokumentteja. Pyrkimyksenä on tallentaa mahdollisimman 
kattavasti kaikki oleellinen työhön ja sen tuloksiin liittyvä materiaali, 
jotta sitä voidaan käyttää tarvittaessa myöhemmin. (Tenhula ym. 1996, 
4.) Näyteportfolio on perusportfolion jalostettu muoto, jonka avulla te-
kijä esittelee omaa toimintaansa ja osaamistaan. Siihen valitaan materi-
aaleja, joiden ajatellaan parhaiten edistävän haluttuja tavoitteita. Portfo-
lio on tiedon hallinnan väline ja se mahdollistaa tiedon uudelleen käy-
tön. Portfolion käyttäminen tukee pitkäjänteistä ja jatkuvaa suunnitel-
mallista suhtautumista työskentelyyn. 

Oulun seutukunnan tiimeistä lastenkirjastotiimi ja tietopalvelutiimi 
toteuttivat portfolion. Tiimien tekemät malliportfoliot julkaistiin projek-
tin ensimmäisessä väliraportissa (Rasinkangas 2001b, 41–47, 50–54) ja 
projektin päätyttyä julkaistussa arviointioppaassa (Kortelainen 2003, 
25–34). Portfolion osiot ovat: 
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– Toimintafilosofia ja tavoitteet 
– Resurssit: henkilökunta, määrärahat, aineisto 
– Henkilökunnan osaaminen ja osaamisen taso 
– Toimintamuodot 
– Toiminnan onnistuminen 
– Kehittämis- ja koulutustarpeet sekä kehittämis- ja koulutusideat 
– Yhteistyö: paikallinen, seutukunnallinen, valtakunnallinen ja kan-

sainvälinen 
– Seutukunnan tiedot. 

Portfolion idea oli uusi kaikille muille paitsi yhden kirjaston työn-
tekijöille, jotka olivat tutustuneet portfolion tekemiseen kunnallisen 
arvioinnin yhteydessä. 

Kuvio 2. Portfoliokansion sisällöt. 

PARKKI-projektissa teetettiin ensimmäisen projektivuoden aikana 
portfoliokansiot (kuvio 2). Niitä jaettiin projektin osallistujille, jotta 
jokainen halukas saisi kokeilla portfolion käyttöä. Koska portfolion voi 
tehdä henkilökohtaisesti, osasto-, yksikkö- tai kirjastokohtaisesti, se on 
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käyttökelpoinen työskentelyn arviointiväline kenelle tahansa kirjastossa 
työskentelevälle. 

3.2 Osaamisen arvioinnin välineet 

Kirjastohenkilökunnan osaamisen arvioimiseksi kehitettiin tietopalve-
lun arviointilomake, koulutustarvekysely ja osaamiskakku. Kuvailen 
niiden kehittämistyötä, ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia alalu-
vuissa 3.2.1–3.2.3. 

3.2.1 Tietopalvelun arviointilomake 

Tietopalvelun arviointilomakkeen (liite 2) kehitti tietopalvelutiimi, jos-
sa oli edustus viidestä kirjastosta. Kaksi jäsentä oli kirjastotoimen-
johtajia, yksi kirjastonhoitaja ja kaksi kirjastovirkailijaa. Projektisihtee-
ri osallistui tiimin toimintaan. Tiimi kokosi tietoa tiimijäsenten kirjasto-
jen tietopalveluista kevyeksi kyläilymenetelmäksi kutsumansa bench-
markingin avulla. Tiimin jäsenet vierailivat toistensa kirjastoissa, joissa 
tietopalvelun vastuuhenkilö esitteli kirjastonsa tietopalvelua ja siihen 
liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Kunkin vierailun yhteydessä pidet-
tiin tiimikokous. Esittelijä kirjoitti kokousmuistion, joka lähetettiin vie-
railuun osallistuneille. Muistioon liitettiin kuvaus esitellyn kirjaston 
tietopalvelukäytännöistä. (Rasinkangas 2001b, 12.) Tiimin jäsenet tu-
tustuivat näin erilaisiin tapoihin toteuttaa tietopalvelua. 

Tietopalvelun arviointilomaketta testattiin tiimijäsenten edustamissa 
kirjastoissa. Arviointilomakkeen terminologia vaati runsaasti keskuste-
luja ja selventämistä ennen kuin se viimeisteltiin tiimin kokouksessa. 
Viimeistelty versio julkaistiin ensimmäisessä väliraportissa (Rasinkan-
gas 2001b, 48–49). 

Arviointilomake on taulukkomuotoinen ja sen avulla voi arvioida 
yksityiskohtaisesti tietopalvelun eri osa-alueilla vaadittavia tietoja ja 
taitoja sekä tarvetta kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Arviointi-
lomakkeessa on eritelty tietopalvelussa tarvittavien tietojen ja taitojen 
osa-alueet: 
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1. Lähtökohdat/perusasiat, joilla tarkoitetaan tietopalvelun teoreettisen 
pohjan tuntemusta sekä omien ja kollegojen kokemusten hyödyn-
tämistä 

2. Tietopalvelun työvälineet 
3. Kokoelma ja sen sisällöt 
4. Tiedonhakutaidot 
5. Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus 
6. Kielitaito 
7. Tietotekniikkataidot 
8. Taidot ennakoida ja analysoida asiakkaan tiedontarpeita 
9. Asiantuntijaverkoston hyväksikäyttö 
10. Asiakaspalvelutaidot. 

Kohtiin 1–7 liittyvien tietojen ja taitojen taso arvioidaan asteikolla 1–5 
ja kehittämis- ja koulutustarve asteikolla 1–3. Numeroarvot on määri-
telty lomakkeessa sanallisesti, jolloin esimerkiksi tietojen ja taitojen 
tason arvioinnissa numero 5 luonnehditaan: ’Erittäin hyvä osaaminen. 
Kaikki nykyiset ja potentiaalit asiakkaat pystytään palvelemaan. Kolle-
gat kyetään kouluttamaan välineen tai palvelun vaativaan käyttöön’. 
Asteikon toisessa päässä numero 1 määritellään: ’Vähäinen osaaminen. 
Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei 
onnistu tyydyttävästi. Tarvitaan ulkopuolista koulutusta’. Laadullisen 
arvioinnin osioon (8–10) sisällytettiin asiakaspalvelu- ja verkostotyötai-
toja, jotka kuuluvat olennaisesti tietopalvelutyöhön, mutta joiden nu-
meerinen mittaaminen on vaikeaa. Osiossa mainitaan asiakaspalveluun 
liittyen esimerkiksi ’kyky auttaa asiakasta tarkentamaan tiedontar-
peensa’, ’asiakkaan ”vastaanottokyvyn” määritystaito’ ja ’kärsivälli-
syys, luonteva ystävällisyys, ”tilannetaju”’. Yhteistyökykyä kuvaavina 
taitoina mainitaan ’rohkeus ja mahdollisuus kysyä neuvoa työtovereil-
ta’, ’rohkeus ottaa yhteys muihin kirjastoihin’ ja ’rohkeus ja mahdolli-
suus ottaa yhteys asiantuntijoihin’. (ks. Rasinkangas 2001b, 48–49.) 
Työntekijät voivat käyttää tietopalvelun arviointilomaketta itsenäisesti 
miettiessään osaamistaan ja henkilökohtaisia kehittymistarpeitaan tie-
topalvelussa, väliportaan esimiehet kehityskeskustelujen apuvälineenä 
ja kirjastotoimenjohtajat suunnitellessaan täydennyskoulutusta. 

Tietopalvelun arviointilomakkeen lähestymistapa on verrannollinen 
Niinikankaan ja Näätsaaren (2000a ja 2000b) esittelemän eri osaamis-
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pääomien luokittelun kanssa. Heidän luokitteluaan käyttäen edellä mai-
nituista taidoista sivistyspääomaan kuuluvat kielitaito, kokoelman ja 
sen sisältöjen tuntemus ja tietopalvelun teoreettisten lähtökohtien tun-
temus. Taitopääomaa ovat tietopalvelun työvälineiden tunteminen, tie-
donhaku- ja tietotekniikkataidot sekä kyky opettaa tiedonhakua ja kir-
jastonkäyttöä. Sosiaaliseen pääomaan kuuluvat taidot ennakoida ja ana-
lysoida asiakkaan tiedontarpeita, asiantuntijaverkoston hyväksikäyttö ja 
asiakaspalvelutaidot. 

3.2.2 Koulutustarvekysely 

Koulutustiimi laati koulutustarvekyselyn (liite 3) koulutuksen suunnit-
telun avuksi. Koulutustiimiin osallistui neljän kirjaston edustajia sekä 
projektisihteeri. Kirjaston työntekijöistä kolme työskenteli tuolloin 
esimiesasemassa ja yksi kirjastonhoitajana. 

Kyselyn pohjana oli yhdessä osallistujakirjastossa käytetty lomake, 
joka muokattiin seutukunnalliseen käyttöön sopivaksi. Muissa kirjas-
toissa ei ollut systematisoitu koulutustarpeiden kartoitusta. Kysely-
lomakkeessa tiedustellaan strukturoidusti vastaajan koulutustarvetta, 
halukkuutta ohjata muuta henkilökuntaa lomakkeessa mainituissa asi-
oissa, aiemman koulutuksen tasoa ja syitä, miksi vastaaja ei mahdolli-
sesti ole osallistunut koulutuksiin. 

Koulutustiimi suunnitteli kyselyn työkaluksi, jolla voidaan yhdellä 
kertaa kartoittaa työntekijöiden koulutustarpeet ja halukkuus kouluttaa 
kollegoita. Kyselyssä tiedusteltiin myös aiempaan koulutukseen osallis-
tumista ja käsityksiä tarjotusta koulutuksesta koulutuksen suunnittelun 
avuksi. Kyselylomake oli yksisivuinen ja taulukkomuotoinen. Vastaaja 
saattoi kommentoida aiempaa koulutusta myös avovastauksin. 

Koulutustarvekyselyä voi käyttää monella tavalla. Kyselyä täyttäes-
sään vastaaja joutuu pohtimaan omaa osaamistaan ja taitojaan suhteessa 
niihin tehtäviin, joita hän työssään tekee. Yksikön esimies voi kartoittaa 
yksikkönsä työntekijöiden osaamista ja koulutustarpeita ja hyödyntää 
kyselyllä saatavia tietoja esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. 

Koulutustarvekysely lähetettiin elektronisessa muodossa PARKKI-
projektin ensimmäisenä vuonna kaikille projektiin osallistuneiden kir-
jastojen johtajille, jotka lähettivät sen edelleen työntekijöille. Työnteki-
jät palauttivat lomakkeen johtajalle tietojen kokoamista varten. Ensim-
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mäisen kyselykierroksen jälkeen koulutustiimi muokkasi lomaketta ja 
uusi versio julkaistiin PARKKI-projektin ensimmäisessä painetussa vä-
liraportissa (Rasinkangas 2001b, 59). Sama lomake löytyy myös 
PARKKI-projektin pohjalta kirjoitetusta arviointioppaasta (Kortelainen 
2003, 52–53). 

3.2.3 Osaamiskakku 

Koulutustiimi kehitti osaamiskakuksi nimeämänsä välineen, jonka 
avulla kirjastossa voidaan määritellä, kuinka laajasti kirjastossa tarvi-
taan eri taitoja. Osaamiskakun (kuvio 3) alimpaan kerrokseen sijoite-
taan taidot, jotka kaikkien työntekijöiden on osattava hyvin, seuraavaan 
kerrokseen taidot, joita useiden henkilöiden on osattava ja ylimpään 
kerrokseen erityistaidot, joita vain yksi tai muutama työntekijä tarvit-
see. Osaamiskakun havainnollisuutta korostettiin tekemällä siitä visuaa-
lisesti sen ajatussisältöä tukeva: kakun kerrokset pienenevät pyramidin 
tavoin ylöspäin. Kerrosten sisällöt laadittiin esimerkinomaiseksi mal-
liksi siitä, kuinka kakku voidaan rakentaa. 
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   Erityistaidot:    
   Sisällön kuvailu    
   Tallennus Ostrobotniaan    
   Linkkikirjastoluettelointi    
   Kotisivujen teko    
   Kuvankäsittely    
         
    Useiden henkilöiden osaamisalueet:     
    Musiikin tiedonhaku     
    Fennica-haku     
    Aleksi-haku     
    Ebsco-haku     
    Eri sisältöalueet     
    Aineiston esittely     
    Internetin käytön opetus     
    Sähköpostin käytön opetus     
         
    Kaikkien hyvin osattavat taidot:     
    Tiedonhaku omasta järjestelmästä     
    Haku Ostrobotniasta     
    Haku Internetistä     
    Aineiston esittely/vinkkaus     
    Vähintään yksi sisältöalue     
    Windowsin käyttö     
    Tekstinkäsittelyn perusteet     
    Sähköpostin käyttö     
            

Kuvio 3. Osaamiskakku. 

Osaamiskakun todennäköisin käyttäjä on kirjastotoimenjohtaja tai muu 
esimiesasemassa oleva, jonka pitää arvioida kokonaisuutena alaistensa 
osaamista suhteessa asiakkaiden ja toimintaympäristön vaatimuksiin. 
Osaamiskakku on arviointiväline, jonka avulla voi luoda kokonaiskäsi-
tyksen kirjaston, yksikön tai osaston osaamisesta. Henkilökunnaltaan 
pienessä yksikössä, jossa kaikkien täytyy tehdä lähes kaikkea, kakun 
hyöty on vähäisin, mutta kirjastossa, jossa taitojen hallinta voidaan ja-
kaa työntekijöiden kesken, kakku havainnollistaa kokonaisosaamista. 
Se myös täydentää tietopalvelun arviointilomaketta ja koulutustarve-
kyselyä koulutusta suunniteltaessa. 

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on ensisijaisesti kvalitatiivinen, 
mutta sitä täydennetään kvantitatiivisella tarkastelulla. Tutkimus lähti 
liikkeelle teemahaastatteluilla, joiden tulosten analyysi ja tulkinta suun-
tasivat tutkimusta eteenpäin. Tutkimuskohde ja tutkimuskysymykset 



 71 

täsmentyivät tutkimuksen edetessä ja määrittivät menetelmät, joilla ke-
räsin aineistoja. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa käyte-
tään teoria-, menetelmä- ja aineistotriangulaatiota. 

3.3.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Selvitän tapaustutkimuksena Oulun seutukunnan kahdeksassa yleisessä 
kirjastossa tapahtuneita innovaatioprosesseja ajalla 30.4.2000–
3.2.2005. Tutkimuksen aloitusajankohta on projektin aloituspäivä ja 
lopetusajankohta päivä, jolloin keräsin viimeisimmän tutkimuksessa 
käytetyn empiirisen aineiston. Tutkimusote on ensisijaisesti laadullinen 
ja pyrkimyksenä on kuvata ihmisten kokemuksia ja tulkintoja (Kvale 
1996, 5–6; Mason 1997, 4; Hartman 1998, 163; Warren 2002). Laadul-
liselle tutkimukselle on ominaista, että sillä pyritään osoittamaan inhi-
millisen todellisuuden nyansseja, jotka ovat löydettävissä tutkimuskoh-
teesta (Kvale 1996, 32; Flyvbjerg 2004). Näin myös tässä tutkimukses-
sa, jossa pääpaino on niissä merkityksissä ja tulkinnoissa, joita infor-
maatiolähteinä käytetyt haastatellut ovat liittäneet arviointivälineisiin, 
oman kirjasto-organisaationsa ominaisuuksiin ja toimenpiteisiin, joilla 
arviointivälineiden käyttöä on edistetty. 

Tapaustutkimuksen on todettu sopivan tutkimusotteeksi erityisesti 
silloin, kun tutkitaan ajankohtaista ilmiötä sen todellisessa ympäristös-
sä. Tapaustutkimuksella etsitään tyypillisesti vastauksia kysymyksiin 
”kuinka?” ja ”miksi?” (Yin 2003, 5–13.) Vaikka tapaustutkimus kertoo 
vain yhdestä (tai muutamasta) tapauksesta tietyssä paikassa määrättynä 
ajankohtana, se voi tuoda esiin asioita, joiden tiedostaminen auttaa in-
himillisen todellisuuden osa-alueen ymmärtämisessä ja mikäli halutaan, 
myös sen hallitsemisessa ja siihen vaikuttamisessa. Koska tapaustutki-
mus on suhteutettavissa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja teorioihin, se 
voi toimia teorioiden testaajana (emt., 10) eikä näin ollen jää irralliseksi 
anekdootiksi. 

Tutkimus eteni laadulliselle tutkimukselle tyypillisenä prosessina, 
jossa en laatinut tutkimuskysymyksiä lopullisiksi tutkimuksen alkuvai-
heessa, vaan alustaviin tutkimuskysymyksiin keräämäni aineisto ja sen 
analyysi antoivat uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Tällaisella nk. 
fenomenologisella menetelmällä pyritään näkemään tutkittava ilmiö 
ilman etukäteen tehtyjä oletuksia ilmiön luonteesta ja tuottamaan oival-
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luksia ja kysymyksiä, jotka liittyvät johonkin yleisempään ilmiöön (Es-
kola & Suoranta 1998, 147). Syntyneiden kysymysten myötä otin tut-
kimukseen mukaan teorioita ja käsitteitä, jotka sopivat kerätyn aineis-
ton analyysiin. Jäsensin teorioiden avulla uusien aineistojen keräämistä 
ja analysointia ja hyödynsin niitä aineiston tulkinnassa. (vrt. Mason 
1997; Eskola 2001; Kiviniemi 2001; Miller, Dingwall & Murphy 
2004.) Kokosin aineistoja neljässä vaiheessa vuosina 2001–2005 (ks. 
taulukko 2), jolloin pystyin vähitellen täydentämään aineistoani ja tar-
kastelemaan innovaatioprosessia pitkittäisenä, jatkuvana tapahtumasar-
jana. Prosessin kuluessa myös tutkimuskysymykset täsmentyivät. 

Laadullisen tutkimusotteen rinnalla käytin yhtä määrälliseen aineis-
toon tähtäävää kyselyä. Vastausten määrä jäi niin pieneksi, ettei kyselyn 
tuloksista voi tehdä Oulun seutukunnan yleisiä kirjastoja koskevia 
yleistyksiä. 

Tutkimuksen aikana toimin kahdessa eri roolissa. Teemahaastatte-
luaineistoa kerätessäni marraskuussa 2001 työskentelin projektisihtee-
rinä, jolloin kehitin arviointivälineitä yhdessä Oulun seutukunnan kir-
jastojen työntekijöiden kanssa. Myöhemmin keräsin aineistot projektin 
ulkopuolelta jatko-opinnäytteen tekijänä. Olin siis projektin jäsen arvi-
ointivälineiden kehittämis- ja testausvaiheessa, mutta käyttöönotto-
vaihetta tarkastelin ulkopuolelta opinnäytetyön tekijän roolissa. 

3.3.2 Triangulaatio 

Toteutin tutkimuksessa menetelmä-, teoria- ja aineistotriangulaatiota, 
kun keräsin aineistoja teemahaastatteluin, strukturoidun kyselyn avulla, 
puolistrukturoiduilla puhelinhaastatteluilla ja avoimella sähköposti-
kyselyllä. Tutkimuskysymykset muotoutuivat vähitellen kerätessäni 
uusia aineistoja ja analysoidessani niitä tutkimuskirjallisuuden avulla. 
Aineistonkeruumenetelmät valitsin tutkimuskohteen ja tutkimuskysy-
mysten mukaan. Anselm L. Strauss on nimennyt tällaisen aineiston-
keruun ’teoreettisen otoksen käytöksi’. Tällöin analysoija päättää ana-
lyysissa tuottaminsa perustein, mitä aineistoa hän kerää seuraavaksi, 
mistä hän sitä kerää ja millaisin teoreettisin tarkoituksin. Aineiston ke-
rääminen on näin ollen teorian kontrolloimaa. (Strauss 1990, 38–39.) 

Olin itse ollut mukana arviointivälineiden kehittämisvaiheessa, jo-
ten minulla oli siitä sekä kokemus- että havaintotietoa. Välineiden le-
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viämisestä ja käyttöönotosta kirjastoissa täytyi sen sijaan hankkia tietoa 
kirjastojen työntekijöiltä. Halusin tarkastella innovaatioprosessia sen 
alkuvaiheesta lähtien, joten valitsin informaatiolähteiksi ensimmäisenä 
vuonna tiimitoiminnassa mukana olleita työntekijöitä, joilla oli eniten 
kokemustietoa välineiden kehittämisestä ja testaamisesta. Tietojen-
keruutavaksi valitsin henkilökohtaiset haastattelut, joissa tiimityösken-
telyyn osallistuneet työntekijät saivat omin sanoin kertoa kokemuksis-
taan PARKKI-projektista, siinä tehdyistä arviointivälineistä ja siitä, mi-
ten arviointivälineisiin oli suhtauduttu heidän kirjastoissaan. 

Teemahaastatteluaineiston analyysissa nousi esiin Rogersin dif-
fuusioteoriassa todettuja seikkoja innovaatioiden ominaisuuksien ja dif-
fuusion yhteyksistä. Päätin tutkia laajemmin kohdekirjastoissa sitä, mi-
tä yhteyksiä uusien arviointivälineiden havaituilla ominaisuuksilla oli 
arviointivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon. Halusin tietää, oli-
vatko haastateltujen esittämät ajatukset yleistettävissä koskemaan laa-
jemminkin kyseisten kirjastojen työntekijöiden ajatuksia. Tätä selvit-
tääkseni tein kyselyn kyseisten kirjastojen kaikille kirjastoammatillista 
työtä tekeville. 

Kyselyn vastausten perusteella oletin, että arviointivälineiden käyt-
töönottoon liittyvillä toimenpiteillä oli yhteys välineiden leviämiseen ja 
käyttöönottoon. Päätin selvittää, mitä toimenpiteitä kirjastoissa oli tehty 
arviointivälineiden käyttöönottamiseksi ja niistä tiedottamiseksi ja oli-
ko toimenpiteillä yhteyksiä arviointivälineiden leviämiseen ja käyttöön-
ottoon. Nämä tiedot keräsin puolistrukturoiduilla puhelinhaastatteluilla 
henkilöiltä, joiden oletin tietävän asiasta eniten: kirjastotoimenjohtajilta 
ja jo aiemmin haastatelluilta tiimien jäseniltä. 

Tutkimuksen edetessä ja innovaatioiden diffuusiota käsittelevää kir-
jallisuutta lukiessani tarkensin ja jäsensin tutkimuskysymyksiä siten, 
että yhdistin kunkin niistä tiettyyn innovaatioiden diffuusiotutkimuksen 
suuntaukseen. Toteutin teoriatriangulaatiota tarkastellessani uusien ar-
viointivälineiden diffuusiota ja implementointia kolmen eri tutkimus-
suuntauksen näkökulmasta (ks. luku 2). 

Eri tutkimussuuntauksissa on käytetty niille kullekin tyypillisiä tut-
kimusmenetelmiä: innovaatioiden diffuusioteorian soveltajat ovat käyt-
täneet ensisijaisesti kyselymenetelmää samoin kuin organisaatioiden 
innovatiivisuuden tutkijat. Implementointiprosessia tutkineet taas ovat 
käyttäneet useimmin haastatteluja. (Wolfe 1994.) Tässä tutkimuksessa 
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käytin molempia tapoja ja kerätessäni aineistot erilaisin menetelmin 
toteutin menetelmätriangulaatiota. Menetelmätriangulaatio mahdollis-
taa useiden näkökulmien löytämisen ja sitä kautta ilmiön mahdollisim-
man monipuolisen ja luotettavan kuvauksen (Mason 1997, 149; Hirs-
järvi & Hurme 2000, 38–39). Käyttämäni menetelmät olivat teema-
haastattelu, avoin kysely, strukturoitu kysely ja puolistrukturoitu haas-
tattelu. 

Aineistotriangulaatiota käyttämällä pyrin saamaan mahdollisimman 
kattavan, moniulotteisen ja pätevän kuvan siitä, miten arviointivälineet 
olivat levinneet ja kuinka niitä oli otettu käyttöön Oulun seutukunnan 
yleisissä kirjastoissa. Aineistotriangulaatiota käytettäessä hyödynnetään 
erilaisia aineistolähteitä tutkittaessa samaa ilmiötä. Lähteet voivat poi-
keta toisistaan kohdehenkilöiden, ajan tai paikan suhteen. (Arksey & 
Knight 1999, 23.) Tutkimuksessani keräsin tietoja eri ammattiryhmiin 
kuuluvilta henkilöiltä eri kirjastoista ja eri ajankohtina. Kokosin aineis-
tot runsaan kolmen vuoden kuluessa, jolloin tutkimuskysymykset kehit-
tyivät tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen ja aineistojen analyysin 
myötä. 

Taulukossa 2 on kuvattu kiteytetysti tutkimusaineiston keruun ete-
neminen ja keruuta ohjanneet teoriat. Aineistonkeruun kuvaan luvus-
sa 4. 
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Taulukko 2. Aineiston keruuta ohjanneet teoriat, aineistonkeruumenetelmät ja aineis-
tolähteet eri ajankohtina. 

Aineiston keruun ajankohta Aineiston keruu 

Marras–joulukuu 2001 Huhtikuu 2003 Maaliskuu 2004 Tammi–helmikuu 2005 

Aineiston keruuta 

ohjannut teoria 

Esiymmärrys* Innovaatioiden 

diffuusioteoria 

Innovaatioiden 

diffuusioteoria 

Innovaatioiden 

diffuusion 

prosessitutkimus ja 

organisaatioiden 

innovatiivisuuden 

tutkimus 

 

Aineiston-

keruumenetelmä 

Teemahaastattelu Avoin 

sähköpostikysely 

Strukturoitu 

www-kysely 

Puolistrukturoitu 

puhelinhaastattelu 

 

Aineistolähteet PARKKI-projektin 

tiimitoimintaan osal-

listuneet Oulun 

seutukunnan 

kirjastojen työntekijät: 

9 haastattelua 

Kirjastotoimen-

johtajat: 

6 vastausta 

PARKKI-

projektiin 

osallistuneiden 

Oulun 

seutukunnan 

kirjastojen kaikki 

kirjasto-

ammatillista 

työtä tekevät: 

38 vastausta 

PARKKI-projektin 

tiimitoimintaan 

osallistuneet Oulun 

seutukunnan kirjastojen 

työntekijät: 

7 haastattelua 

 

    Kirjastotoimenjohtajat: 

7 haastattelua 

*Aineiston keruuta ohjasi omien projektikokemusten jäsennys. 
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4 Tutkimusaineiston keruu, käsittely ja 
raportointi 

Tutkimus kohdistuu kirjastotoiminnan uusien arviointivälineiden dif-
fuusioon ja implementointiin Oulun seutukunnan yleisissä kirjastoissa. 
Tarkastelen arviointivälineiden diffuusiota ja implementointia kolmen 
eri tutkimussuuntauksen näkökulmista ja käsitteistöillä, joita olen käyt-
tänyt myös hankkiessani tutkimusaineistoa. Innovaation diffuusioteori-
aan liittyvät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia ominaisuuksia vastaanottajat ovat havainneet arviointi-
välineissä olevan? 

2. Mitä yhteyksiä havaituilla ominaisuuksilla on arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin? 

Organisaation innovatiivisuustutkimukseen liittyvät tutkimuskysymyk-
set ovat: 

3. Millaisia ominaisuuksia arviointivälineitä kehittäneissä ja vastaan-
ottaneissa kirjastoissa on? 

4. Mitä yhteyksiä kirjastojen ominaisuuksilla on arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin? 

Innovaatioiden prosessitutkimukseen liittyvät tutkimuskysymykset 
ovat: 

5. Millaisia toimenpiteitä kirjastoissa on tehty arviointivälineiden dif-
fuusion ja implementoinnin edistämiseksi? 

6. Mitä yhteyksiä tehdyillä toimenpiteillä on arviointivälineiden dif-
fuusioon ja implementointiin? 

Aineistoihin ja niiden tuottamisen menetelmiin liittyvät olennaisesti 
käsitteet reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys, jotka arvioidaan 
säännönmukaisesti kvantitatiivisissa tutkimuksissa, mutta joiden merki-
tyksestä on kiistelty laadullisen tutkimusotteen yhteydessä (Hirsjärvi & 
Hurme 2000, 185; Mason 1997; Kvale 2003; Silverman 2003).  

Reliabiliteettia tarkasteltaessa arvioidaan, voiko käytetyillä mene-
telmillä saada tuloksia, jotka ovat luotettavia (ks. esim. Mason 1997, 
24). Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti liittyy tutkimusaineiston 
laatuun ja siihen, kuinka luotettavasti tutkija analysoi aineistoa (Hirs-
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järvi & Hurme 2000, 189). Reliabiliteettia voidaan vahvistaa eri tavoin. 
Haastatteluaineiston reliabiliteetti vahvistuu, kun kaikki henkilökohtai-
sesti tehtävät haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset litteroidaan huo-
lellisesti. Raportoinnin reliabiliteettia vahvistetaan esittämällä pitkiä 
otteita haastateltujen puheesta siten, että otteisiin liitetään haastattelijan 
esittämät kysymykset, jolloin lukija voi tarkistaa, onko haastattelija 
mahdollisesti ohjaillut haastateltavaa kysymyksellään. Tutkimuksen 
analyysin reliabiliteettia voidaan testata antamalla useiden tutkijoiden 
analysoida sama aineisto. Mikäli eri tutkijat päätyvät samanlaiseen tu-
lokseen, analyysia voidaan pitää luotettavana. (Silverman 2003, 229–
231.) 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia pyrin vahvistamaan nauhoitta-
malla sekä kasvokkain tehdyt teemahaastattelut että puolistrukturoidut 
puhelinhaastattelut ja litteroimalla ne sanatarkasti. Siteeraan myös 
haastateltujen autenttisia vastauksia, joihin olen tarpeen mukaan liittä-
nyt omat kysymykseni. Analyysin luotettavuutta en testannut antamalla 
muiden analysoida aineistoani, vaan luotin omaan analysointikykyyni. 
Klaus Mäkelä (1995) on todennut kvalitatiivisen aineiston analyysissa 
olevan tärkeää, ”että lukijalle annettaisiin mahdollisimman tarkka kuva 
sekä niistä teknisistä operaatioista että ajatusoperaatioista, jotka ovat 
johtaneet raportoituihin tuloksiin”. Pyrin tähän esitellessäni seuraavissa 
alaluvuissa tutkimusaineistojen keruuta ja käsittelyä. 

Kun arvioidaan tutkimuksen validiteettia, kysytään, voiko käytetty-
jen aineistojen avulla vastata tutkimuskysymyksiin. Laadullisen tutki-
muksen tavoista, joilla validiteetti on arvioitavissa, on käyty runsaasti 
keskustelua (Silverman 2003). Validiteetin testaamiseksi ja varmistami-
seksi on esitetty mm. seuraavia käytäntöjä: 

1. Arvioidaan, mikä on tutkijan vaikutus tutkittaviin. 
2. Arvioidaan, mitkä ovat tutkijan arvot ja mikä on niiden vaikutus 

tuloksiin. 
3. Arvioidaan, puhuvatko informantit totta. 
4. Käytetään triangulaatiota eli kerätään erilaisia aineistoja ja verra-

taan niitä keskenään tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. 
5. Käsitellään kattavasti koko aineisto oman viitekehyksen näkökul-

masta. 
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6. Vertaillaan tapauksia keskenään ja analysoidaan tarkasti muista 
poikkeavat tapaukset. 

7. Käytetään taulukoita teoreettisesti määriteltyjen luokitusten mu-
kaan. (Silverman 2003, 233–248.) 

Tässä tutkimuksessa pyrin vahvistamaan validiteettia aineistotriangu-
laation avulla kerätessäni aineistoja eri ammattiryhmiltä ja verratessani 
aineistoja toisiinsa. Vertailen myös samoilta henkilöiltä eri aikoina ke-
räämiäni aineistoja. Aineiston tuottamisen jäsentäjänä ja kerätyn aineis-
ton käsittelyssä käytän eri teorioita ja niissä esiteltyjä luokituksia. Pyrin 
käsittelemään aineiston kattavasti ja raportoimaan ristiriitaisetkin tapa-
ukset. Olin itse työskennellyt PARKKI-projektia konsultoivassa opetus-
ryhmässä ja halusin kehittää uusia arviointivälineitä sekä edistää niiden 
käyttöä. Asenteeni oli siis kehitysmyönteinen. Tutkimusaineistoa kerä-
tessäni ja analysoidessani pyrin tietoisesti irrottautumaan kehittäjän 
roolista ja tarkastelemaan objektiivisesti, mitä oli tapahtunut. Tutkijan 
vaikutusta tutkittaviin ja tutkijan arvojen vaikutusta tuloksiin käsittelen 
tarkemmin aineistojen keruun ja analysoinnin esittelyn yhteydessä (lu-
vut 4.1–4.3). Haastateltujen puheiden totuudenmukaisuutta en ryhdy 
arvioimaan. Voin ainoastaan verrata haastattelupuheita keskenään ja 
käyttää omia PARKKI-projektikokemuksiani vertailupohjana, muista-
en, että nekin ovat subjektiivisia. 

Reliabiliteetin ja validiteetin lisäksi tutkimukselta vaaditaan, että se 
esittäisi selityksiä, jotka olisivat ainakin jollakin lailla yleistettävissä tai 
jotka olisivat mahdollisia myös muissa yhteyksissä (Mason 1997, 152–
159). Steinar Kvale (1996, 233) kutsuu analyyttiseksi yleistämiseksi 
päättelyä, jossa yhden tai muutaman tapauksen perusteellisesta tutkimi-
sesta otetaan opiksi muita vastaavanlaisia tapauksia varten. Tämän tut-
kimuksen käytännön tavoitteena on antaa aineksia analyyttiseen yleis-
tämiseen eli tuottaa tietoa, jota arviointivälineiden kehittäjät ja yleisten 
kirjastojen henkilökunnat voivat hyödyntää.  

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimusaineistojen keruun, kerä-
tyt aineistot ja aineiston analysointitavat. Haastattelusiteerauksissa 
merkitsen haastatellut kirjain- ja numeroyhdistelmällä H1:stä H14:ään 
ja haastattelijan nimikirjaimillani PR. Mikäli haastateltavat ovat mai-
ninneet jonkun henkilön nimeltä, käytän henkilöstä lyhennettä NN. 
Mainitun kirjaston nimen korvaan kirjaimilla KK. Siteerauksista pois 
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jätetty osa on hakasuluissa, joiden sisällä on kaksi väliviivaa: [– –]. Hil-
jaisuus on merkitty kolmella pisteellä: … Hakasulkeisiin [ ] olen mer-
kinnyt omat selventävät lisäykseni. 

4.1 Teemahaastattelu tiimityöhön osallistuneille 

Teemahaastatteluilla kartoitin projektissa työskennelleiden näkemyksiä 
ja kokemuksia kirjastotoiminnan arvioinnista yleisesti sekä PARKKI-
projektista erityisesti (liite 4). Haastatteluja jäsentävänä näkökulmana 
oli aikaansaannoskyvyn näkökulma (ks. luku 3). Aikaansaannoskyvyn 
käsite oli päätetty ottaa arviointivälineiden kehittämistä ohjaavaksi kä-
sitteeksi, kun Oulun seutukunnan kirjastot ryhtyivät kehittämään arvi-
ointivälineitä ensimmäisenä projektivuonna (Oulun ryhmä 1.9.2000; 
Rasinkangas 2001b, 10–13).  

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun, jotta haas-
tatellut saattoivat kertoa omin sanoin tärkeinä pitämistään asioista, jois-
ta en kenties olisi osannut kysyä esimerkiksi strukturoidussa kysely-
lomakkeessa. Teemahaastattelussa oli mahdollisuus tehdä molemmin-
puolisia täsmennyksiä ja pystyin välittömästi kysymään perusteluja an-
netuille vastauksille. (Patton 1990; Kvale 1996, 29–36; Eskola & Suo-
ranta 1998; Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–36; Eskola 2001.) 

Teemahaastatteluja suunnitellessani tutkimuskysymykset eivät ol-
leet vielä muotoutuneet. Teemoihin liittyvien kysymysten laatimista 
ohjasivat omat PARKKI-projektissa saamani kokemukset ja niistä syn-
tynyt esiymmärrys. Koska olin itse työskennellyt vuoden PARKKI-
projektin projektisihteerinä, minulla oli projektin etenemiseen hyvä 
käytännön tuntuma. Olin lisäksi toiminut koulutustilaisuuksissa luen-
noitsijana ja osallistunut tiimien kokouksiin. Kokemusteni pohjalta laa-
din haastattelurungon, jolla pyrin mahdollisimman kattavasti kartoitta-
maan haastateltavien ajatuksia projektista ja aloitetusta arviointityöstä 
sekä arviointeja projektiin osallistumisen vaikutuksesta haastateltavien 
työskentelyyn. Kiinnostukseni kohdistui myös haastateltavien tulkin-
toihin siitä, kuinka heidän työyhteisöissään oli suhtauduttu arviointi-
projektiin ja sen mukanaan tuomiin tehtäviin. Tutkimuksellisten tavoit-
teiden lisäksi pyrkimyksenäni oli saada tietoja, joiden avulla projektia 
voitaisiin viedä tuloksellisesti eteenpäin. Haastatteluissa oli näin ollen 
toimintatutkimuksellinen luonne (ks. Kuula 1999, 11). 
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Haastattelujen teemakokonaisuudet olivat (ks. liite 4): 

– Arvioinnista ja PARKKI-projektista yleisesti 
– Kysymykset koskien aikaansaannoskyvyn/osaamisen arviointia 
– Tehdyt aikaansaannoskykyyn liittyvät arviointivälineet 
– Yhteistyöstä yleensä 
– Arvioinnin tulevaisuus. 

4.1.1 Haastateltujen kuvaus 

Haastattelin yhdeksän PARKKI-projektin tiimitoimintaan osallistunutta 
Oulun seutukunnan työntekijää. Valitsin haastateltaviksi tiimeissä työs-
kennelleitä henkilöitä, koska he olivat kehittäneet arviointivälineitä ja 
heillä oli kokemuksia niistä. Tiimien jäseninä he pystyivät myös kerto-
maan tiimitoiminnan käytännöistä. Haastatelluista jokainen oli kirjaston 
ja projektin välinen linkki, jolla oli tietoa sekä uusien arviointivälinei-
den käyttöönotosta kirjastossa että kirjastojen henkilökunnan suhtau-
tumisesta arviointiin ja arviointivälineisiin. 

Kokosin haastateltavien joukon siten, että siihen tuli edustajia eri 
ammattiryhmistä ja ainakin yksi edustaja jokaisesta tiimistä. Haastatel-
tavista kolme oli esimiesasemassa työskentelevää kirjastonhoitajaa, 
kaksi kirjastonhoitajaa ja neljä kirjastovirkailijaa. Kaksi haastatelluista 
osallistui kahden tiimin toimintaan. Valinnoilla pyrin varmistamaan 
sen, että saisin tietoja jokaisesta tiimistä ja näkökulmia työyhteisöjen 
eri ammattiryhmiltä. Eri näkökulmia keräämällä ja niitä vertailemalla 
pyrin vahvistamaan tutkimuksen validiteettia. Yksi haastatelluista oli 
jäänyt virkavapaalle kesken ensimmäisen projektivuoden, joten hänen 
kokemuksensa projektista ja arviointivälineiden etenemisestä jäivät vä-
häisemmiksi kuin muiden haastateltujen. Otin hänet kuitenkin mukaan, 
sillä hän oli ollut kirjastonsa ainoa edustaja projektissa ja halusin haas-
tatella ainakin yhden edustajan jokaisesta kirjastosta. 

Tutkimus kohdistuu tarkasti määriteltyihin kirjastoihin ja haastatel-
tavien määrä on pieni, mikä aiheuttaa tutkimuseettisen ongelman. Vaik-
ka en puhu haastatelluista heidän oikeilla nimillään, lähipiirin ihmiset 
voivat tunnistaa heidät haastattelusitaateista, jolloin tieteellisen tutki-
muksen tunnistamattomuuden normi ei toteudu. Pohtiessaan tutkimus-
eettisiä vaatimuksia Arja Kuula (2006, 201–207) on todennut, että tun-



 82 

nistamattomuuden periaate ei ole ehdoton, vaan olennaista on, millaista 
tietoa tutkittavista annetaan, millä tavalla tieto ilmaistaan ja millaisia 
seurauksia kerrottu tieto voi tutkittaville ja heidän lähiyhteisöilleen ai-
heuttaa. Raportoidessani tutkimuksen kulkua ja tuloksia ja tehdessäni 
tulkintoja pyrin kunnioittamaan haastattelemiani henkilöitä, joiden an-
siosta tutkimus ylipäätään oli mahdollista tehdä. Tutkimuksen valmis-
tuttua pyysin myös kahta haastattelemaani henkilöä lukemaan tutki-
mustekstin ja kommentoimaan sitä omasta näkökulmastaan nimen-
omaan tunnistettavuuden ja sen seurausten kannalta. Heidän mielestään 
raportointityyli oli asiallinen eikä haastateltujen mahdollinen tunnistet-
tavuus ollut este raportin julkaisemiseksi kirjoitetussa muodossaan. 

4.1.2 Teemahaastattelujen toteutus 

Kysyin haastateltavien suostumuksen haastatteluihin etukäteen sähkö-
postitse. Viestissä kerroin, että nauhoitan haastattelut ja että nauhat ovat 
vain minun käytössäni. Yhden osallistujakirjaston edustaja kieltäytyi 
haastattelusta vedoten liian vähäiseen osallistumiseensa projektissa. 
Haastatteluajankohtana oli menossa PARKKI-projektin toinen vuosi, 
jolloin kehitettiin arviointivälineitä toisiin tarkoituksiin kuin ensimmäi-
senä vuonna. Tutkittuja välineitä ei työstetty enää projektissa ja niiden 
käyttö oli kirjastojen omalla vastuulla. Lähetin teemahaastattelukysy-
mykset haastateltaville etukäteen, jotta he saattoivat rauhassa palauttaa 
mieleen ensimmäisen projektivuoden ja sen aikana kehitetyt arviointi-
välineet. 

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia eikä nauhoittaminen näyttänyt 
vaikuttavan haastateltaviin. Ensimmäisessä haastattelussa vähätehoinen 
mikrofoni vaikeutti nauhan litterointia ja toista haastattelua häiritsi il-
mastointilaitteen hurina, joka tallentui nauhalle. Joitakin muutaman se-
kunnin jaksoja lukuun ottamatta nauhat olivat kuitenkin litteroitavissa 
sanasta sanaan. Haastattelut etenivät vapaina, teemarungon ohjaamina 
keskusteluina ja laadulliselle haastattelulle tyypillisesti (Rapley 2004) 
kysymysten sanamuodot saattoivat vaihdella eri haastatteluissa teemo-
jen pysyessä samoina. Kävin läpi kaikki teemat, mutta en pitäytynyt 
tiukasti teemarungon järjestyksessä, vaan haastateltavat saivat johdattaa 
keskustelua haluamiinsa suuntiin. Minulla oli mukanani arviointiväli-
neet, jotta haastateltujen ei tarvinnut puhua välineistä vain muistikuvien 
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perusteella, vaan he saattoivat tarkistaa, millaisesta arviointivälineestä 
kulloinkin oli kyse. 

Koska olin työskennellyt PARKKI-projektin projektisihteerinä, 
haastateltavat olivat tuttuja ja projektin tapahtumien kulku molempien 
osapuolten tiedossa. Näin ollen kieli oli yhteinen ja haastattelut sujuivat 
yhteisymmärryksessä. Yhteisestä projektihistoriasta ja roolistani yli-
opiston opetusryhmän jäsenenä saattoi aiheutua sensuuria: haastatelta-
vat eivät – tietoisesti tai tiedostamattaan – kenties tuoneet esiin kaikkia 
projektiin liittyviä negatiivisia puolia. Etenkin tiimitoiminnasta keskus-
teltaessa tämä rajoite täytyy muistaa; olin ollut aktiivinen tiimien jäsen 
ja vaikuttanut niiden toimintaan eivätkä haastatellut kenties halunneet 
esittää kriittisiä kommentteja. Toisaalta yhteinen tiimityöskentelymme 
loi keskinäistä luottamusta ja saattoi rohkaista negatiivisten arvioiden 
esittämiseen, kuten seuraavassa esimerkissä: 

PR: Entä nyt, kun kattelit läpi nää menetelmät tai välineet, niin voi-
ko sanoa, että ne ois kevyitä käyttää? 

H1: Ei ainakaan kaikki. Että ei minusta, jos aattelee esimerkiksi tää 
justiin tää arviointilomake, tää tietopalvelu, niin täähän näyttää 
niinku, vaikkei tässä palijo oo, mutta kun sitä rupiaa kattoon, niin 
tuntuu, että voi herrajestas. (H1, 2001.) 

Aiempi roolini tiimien jäsenenä ja osallisuuteni projektiin näkyi haas-
tatteluissa myös siten, että niissä edettiin muutaman kerran ideoimaan 
yhdessä arviointivälineiden käyttöä tulevaisuudessa. Keskustelu pysyi 
kuitenkin teemahaastattelun aiheissa eikä yksikään teema jäänyt mis-
sään haastattelussa käsittelemättä. 

4.1.3 Aineiston kuvaus ja analyysi 

Teemahaastatteluaineisto koostuu yhdeksästä nauhoitetusta haastatte-
lusta, jotka tein 6.11.–30.11.2001 haastateltavien työpaikoilla (7 kpl) ja 
omalla työpaikallani (2 kpl). Haastattelujen pituus vaihteli 31 minuutis-
ta 84 minuuttiin; keskimääräinen kesto oli 51 minuuttia. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston käsittely on sekä analyyttista 
että synteettistä. (Kiviniemi 2001; Miles & Huberman 1994, 10–12). 
Teemahaastatteluja analysoitaessa merkitään ensin litteroituun tekstiin 
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haastattelurungon avulla lausumat, jotka kertovat kiinnostuksen kohtei-
na olevista teemoista. Merkityt lausumat kootaan teemoittain yhteen, 
minkä jälkeen kuhunkin teemaan kerätystä aineistosta etsitään yhteisiä 
piirteitä ja eroavuuksia. Näiden avulla tehdään luokituksia, jotka ku-
vaavat aineistoa valitusta näkökulmasta. Yhteiset ja erottavat piirteet 
voivat nostaa esiin myös täysin uusia näkökulmia. Luokitussäännöt kir-
jataan ylös, jotta koko aineisto tulee luokitettua yhdenmukaisesti. (Es-
kola & Suoranta 1998, 152–166). Tässä synteesivaiheessa aineisto ra-
kennetaan luokituksen antaman näkökulman avulla uudelleen. Luokat 
ovat perusulottuvuuksia, jotka kuvaavat tutkimuskohdetta ja joiden 
avulla tutkimustuloksia analysoidaan (Kiviniemi 2001). 

Aloitin teemahaastattelujen analysoinnin lukemalla haastattelujen 
litteroinnit ja merkitsemällä marginaaleihin käsitellyt teemat, minkä 
jälkeen järjestin tekstit yhteenvedoiksi teemoittain. Seuraavaksi luin 
yhteenvedot vertaillen haastateltujen vastauksia toisiinsa ja etsien niistä 
toisaalta toistuvia ajatuksia ja toisaalta yksittäisiä mielenkiintoisia 
huomioita arviointityöstä ja sen vaikutuksista haastateltujen ja työyhtei-
sön työhön. Koska PARKKI-projektin tavoitteena oli kehittää uusia 
helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä arviointivälineitä, kiinnostukseni koh-
distui erityisesti siihen, millaisiksi kehitetyt ja testatut arviointivälineet 
koettiin. Haastatellut kuvailivat monipuolisesti arviointivälineiden 
ominaisuuksia, joten päätin tarkastella systemaattisesti arviointivälinei-
den leviämistä ja käyttöönottoa välineiden ominaisuuksien kannalta. 
Haastatteluaineiston luokitus perustui Rogersin teoriaan innovaatioiden 
havaittujen ominaisuuksien yhteyksistä innovaatioiden diffuusioon. 
Luokitusta täydensin käsitteillä, joita Clayton (1997) on käyttänyt dif-
fuusio- ja implementointitutkimuksissaan (ks. luku 2.1). 

Taulukossa 3 esittelen käytetyn luokituksen ja esimerkkejä siitä, mi-
ten luokitin haastateltujen kommentteja arviointivälineistä. Taulukossa 
ovat mukana vain ne arviointivälineet, joita käsittelen lopullisessa tut-
kimusaineistossa. 
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Taulukko 3. Teemahaastattelujen analyysissa käytetty luokitus arviointivälineiden ha-
vaittujen ominaisuuksien mukaan, luokkien määritelmät ja aineistoesimerkit arviointi-
välineittäin. 

Luokka Luokan määritelmä Arviointiväline Esimerkki 
Portfolio Siitä oli se hyöty, että meillä ei ollut tilastoi-

tu… nyt tuli tilastoitua huolella, että ketä käy 
ja mitä kirjapaketteja lähtee ja muuta, että se 
lisähyöty siitä oli meille (H11, 2001). 

Koulutus-
tarvekysely 

PR: Oliko tästä hyötyä teidän kirjastossa? 
[– –] meillä on niin vähän, pieni henkilökunta, 
et oikeestaan mää tiesin nääkin etukäteen 
(H8, 2001). 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

Siinä me kyllä jotakin hoksattiin, että jotkut 
asiat vois olla paremminkin, niinkun esimer-
kiksi tietokantojen käyttö (H6, 2001). 

Suhteellinen etu Ilmaukset, jotka ku-
vaavat, millä tavalla 
arviointiväline oli pa-
rempi kuin aiemmat 
vastaavat  
arviointivälineet 

Osaamis-
kakku 

Kun ajattelee tätä sisältöä, niin tässähän ei 
oo kuin atk:ta (H3, 2001). 
 

Portfolio Ei sitä voi käyttää, jos ei tiedä, miksi tämä on. 
(H3, 2001). 

Koulutus-
tarvekysely 

Nyt ennenku seuraavat kehityskeskustelut 
pidetään, niin tätä vois kyllä siinä käyttää [– –] 
sitä vois nimenomaan hyödyntää kehityskes-
kusteluissa (H3, 2000). 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

[– –] tämmösesä ehkä näkkyy sitte just joku 
kaupunginkirjaston tietopalavelu, että niillä on 
toista luokkaa se kysymykset. Että jotakin 
Ebscoa, niin meillä tarvi ikinä tai tämmösiä. 
(H1, 2001.) 

Yhteensopivuus Ilmaukset, jotka ku-
vaavat, miten hyvin 
uusi arviointiväline 
vastasi aiempia ko-
kemuksia sekä nykyi-
siä arvoja ja tarpeita 

Osaamis-
kakku 
 

Kyllä tää kävis meilläkin (H14, 2001). 

Portfolio Oli siinä jotakin hankaluutta, että miten me 
tätä, toiminnan onnistumisen taso, musta 
tuntu, että joka päivä on eri numerot tuolla 
(H5, 2001). 

Koulutus-
tarvekysely 

No ei minusta vaikiakkaan ollu  
(H3, 2001). 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

Tää kyllä vaati runsaasti keskustelua ja seli-
tystä, ennen kuin se täysin aukesi  
(H14, 2001). 

Yksinkertaisuus 
vs. monimutkai-
suus 

Ilmaukset, jotka ku-
vaavat kuinka yksin-
kertaiseksi tai moni-
mutkaiseksi uusi arvi-
ointiväline koettiin 

Osaamiskakku * 
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Luokka Luokan määritelmä Arviointiväline Esimerkki 
Portfolio On tullu niin paljon kaikkia uusia juttuja, että 

se vähän niinku hautautu sinne alle 
(H6, 2001). 

Koulutus-
tarvekysely 

* 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

* 

Kokeiltavuus Ilmaukset, jotka ku-
vaavat, missä määrin 
uutta arviointivälinettä 
saattoi kokeilla rajoite-
tusti, pienessä mitta-
kaavassa 

Osaamiskakku 
 

* 
 

Portfolio Jos se ois joku hieno konekansio, niin ei se 
toimisi yhtä hyvin, että sen täytyy olla näky-
vissä, että ei sitä muista kaikkia juttuja mitä 
on miettiny (H14, 2001). 

Koulutus-
tarvekysely 

* 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

* 

Näkyvyys Ilmaukset, jotka ku-
vaavat, missä määrin 
uusi arviointiväline tai 
sitä käyttämällä saa-
dut tulokset olivat 
havaittavissa 

Osaamiskakku 
 

* 

Portfolio * 

Koulutus-
tarvekysely 

* 

Tietopalvelun 
arviointi-
lomake 

* 

Yhdistävyys Ilmaukset, jotka ku-
vaavat, miten kirjaston 
ulkopuolinen taho oli 
kannustanut uuden 
arviointivälineen käyt-
töön 

Osaamiskakku * 
*Ei mainintoja. 

Luokkiin kokeiltavuus ja näkyvyys löytyi vain yksi esimerkki ja luok-
kaan yhdistävyys ei yhtään (taulukko 3). Päätin kuitenkin tutkia myös 
näiden ominaisuuksien yhteyksiä arviointivälineiden diffuusioon ja im-
plementointiin, koska niillä on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan 
myönteinen vaikutus innovaatioiden diffuusioon ja implementointiin 
(Rogers 1995, 243–244; Clayton 1997, 12–51). Keräsin aineiston struk-
turoidulla kyselyllä kaikilta PARKKI-kirjastojen kirjastoammatillisilta 
työntekijöiltä vuonna 2004 (liite 6). 
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4.2 Kyselyt 

Teemahaastatteluissa olin tiedustellut tiimien jäsenten aiempia arvioin-
tikokemuksia, joiden ajattelin vaikuttavan heidän suhtautumiseensa uu-
siin arviointivälineisiin ja yleensä arviointiin. Innovaatioiden leviämi-
seen on todettu vaikuttavan sen, miten innovaatio sopii yhteen vastaan-
ottavan yksilön tapojen ja arvojen kanssa (Rogers 1995, 224–227) tai 
organisaation käytäntöjen ja arvojen kanssa (Klein & Sorra 1996). Kir-
jasto-organisaatioiden käytäntöjä ja arvoja kartoittaakseni lähetin kir-
jastotoimenjohtajille avoimen kyselyn, jossa tiedustelin kirjastojen ar-
viointihistorioita. 

Strukturoidulla kyselyllä hankin tietoja siitä, mistä PARKKI-
projektiin osallistuneiden kirjastojen työntekijät olivat saaneet tietoja 
uusista arviointivälineistä ja olivatko he käyttäneet arviointivälineitä. 
Tiedustelin myös, mitkä tekijät olivat olleet yhteydessä arviointiväli-
neiden käyttöön tai siihen, että niitä ei käytetty. Lähetin kyselyn kaikil-
le PARKKI-kirjastoissa maaliskuussa 2004 työskennelleille kirjasto-
ammatillista työtä tekeville työntekijöille. 

4.2.1 Avoin sähköpostikysely kirjastotoimenjohtajille 

Oulun seutukunnan kirjastot olivat 1990-luvulla mukana useissa pro-
jekteissa, joissa kehitettiin uusia toimintamuotoja (esim. kimppakirjas-
tot) ja työskentelyvälineitä (esim. yhteiset tietojärjestelmät). Niiden 
henkilökunnilla oli siten kokemuksia innovaatioiden leviämisestä ja 
käyttöönotosta kirjastoissa. Koska kiinnostukseni kohteena oli arvioin-
tivälineiden leviäminen ja käyttöönotto, halusin tietoa etenkin siitä, mi-
ten kirjastoissa oli aiemmin toteutettu arviointia. Aiemmat myönteiset 
kokemukset olivat saattaneet edistää innovaatioille myönteistä käyt-
töönottoilmastoa – tai huonot kokemukset olivat muokanneet käyttöön-
ottoilmastoa innovaatioita vastustavaksi. 

Huhtikuussa 2003 lähetin kirjastotoimenjohtajille avoimen sähkö-
postikyselyn (liite 5), jossa tiedustelin kirjastojen arviointi- ja projekti-
historioita viimeisen 5–10 vuoden ajalta. Valitsin vastaajiksi kirjasto-
toimenjohtajat, koska heidän tehtävänään on kehittää ja arvioida johta-
mansa kirjaston toimintaa. Näin ollen heillä tulisi olla kokonaiskuva 
kirjastonsa arvioinneista ja projekteista, joihin kirjastoissa oli osallistut-
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tu. Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa myös henkilökohtaisia mielipitei-
tään aiemmista arvioinneista ja projekteista. En saanut vastausta kaikil-
ta kirjastotoimenjohtajilta, joten kesäkuussa 2003 lähetin kyselyn uu-
delleen niille, joilta en ollut saanut vastausta. Kyselyyn vastasi tuolloin 
neljä kirjastotoimenjohtajaa. Yhdestä kirjastosta sain pyynnön tulla jut-
telemaan aiheesta henkilökohtaisesti. Kolme kirjastotoimenjohtajaa ei 
vastannut. Lähetin kyselyn heille vielä kerran lokakuussa 2006 ja sain 
yhden vastauksen. 

Aineisto muodostui kuuden kirjastotoimenjohtajan vastauksesta: 
viiden sähköpostiviestin tekstistä ja omista muistiinpanoistani, jotka 
tein vieraillessani kirjastossa, jonne minut oli kutsuttu. Viidestä kirjas-
tosta sain myös arviointien ja projektien ajankohtia, mikä lisää aineis-
ton luotettavuutta. Mahdollinen epäluotettavuutta aiheuttava tekijä on 
arviointien ja projektien puutteellinen dokumentointi kirjastoissa, jol-
loin jotkut projektit ja tehdyt arvioinnit saattoivat jäädä ilmoittamatta. 
Kirjastot raportoivat kuitenkin vuosittain toiminnastaan kehysorgani-
saatiolleen eli kunnalle tai kaupungille sekä opetusministeriölle, joten 
on erittäin todennäköistä, että myös projektien ja arviointien dokumen-
tointi on ollut säännöllistä ja kattavaa. 

Kokosin jokaisesta vastauksesta systemaattisesti seuraavat tiedot: 

– Millaista arviointia kirjastossa on tehty? Onko arviointi ollut mää-
rällistä vai laadullista? 

– Kuka tai ketkä ovat olleet vastuussa arvioinnista ja ketkä ovat teh-
neet käytännön arviointityötä? 

– Mitkä asiat ovat edistäneet ja mitkä estäneet arviointia? 
– Onko arvioitu kirjastonsisäisesti, seudullisesti, maakunnallisesti vai 

kansallisesti? 
– Millaisia kokemuksia on aiemmista arvioinneista? Ovatko koke-

mukset positiivisia, negatiivisia vai neutraaleja? 
– Miten henkilökunta on suhtautunut arviointiin? 

Vertasin tietoja teemahaastatteluissa keräämiini tietoihin, jolloin saatoin 
tarkastella yksittäisten työntekijöiden arviointikokemuksia ja asenteita 
arviointiin suhteessa heidän kirjastojensa arviointihistorioihin ja –käy-
täntöihin. Vertailin aineistoja myös tutkien, oliko nähtävissä yhteyksiä 
uusien arviointivälineiden käytön ja arviointihistorioiden välillä (luku 
5.2.1). 
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4.2.2 Strukturoitu kysely kirjastoammattilaisille 

Toteutin keväällä 2004 strukturoidun kyselyn (liite 6), jonka laadin 
käyttäen hyväksi Rogersin teoriaa. Tarkoituksena oli kerätä Oulun seu-
tukunnan PARKKI-projektiin osallistuneiden kirjastojen kaikilta kirjas-
toammatillista työtä tekeviltä tietoa heidän arviointivälineiden käytös-
tään ja niitä koskevan tiedon hankinnasta. Keväällä 2004 oli kulunut 
kolme vuotta siitä, kun ensimmäisen projektivuoden arviointivälineet 
oli saatu valmiiksi. Siksi oli oletettavaa, että tieto niistä oli ehtinyt levi-
tä myös muille kuin projektissa mukana olleille. Näin ollen oli miele-
kästä kohdistaa kysely kaikille kirjastoammattilaisille, jotta saisin tie-
tää, kuinka laajalle arviointivälineiden diffuusio ja implementointi oli 
edennyt ja mitkä tekijät olivat vaikuttaneet niiden leviämiseen ja käyt-
töönottoon. 

Kyselyn avulla selvitin seuraavia asiakokonaisuuksia: 

1. Mitä arviointivälineitä oli otettu käyttöön ja kuinka niiden havaitut 
ominaisuudet olivat yhteydessä käyttöönottoon?  

Operationalisoin tutkittavat ominaisuudet suhteellinen etu, yh-
teensopivuus, monimutkaisuus/yksinkertaisuus, kokeiltavuus, näky-
vyys ja yhdistävyys myönteisiksi ja kielteisiksi väitelauseiksi taulu-
kon 4 esittämällä tavalla. Jos vastaaja vastasi käyttäneensä arvioin-
tivälinettä, hän valitsi perustelut myönteisistä väitteistä. Mikäli hän 
vastasi, että ei ollut käyttänyt arviointivälinettä, hän valitsi peruste-
lut kielteisistä väitteistä. Kyselylomakkeessa väitelauseet olivat sat-
tumanvaraisessa järjestyksessä. Lomakkeen hahmottamisen helpot-
tamiseksi käytettiin värikoodeja siten, että myönteisten vaihtoehto-
jen pohja oli vihreä ja kielteisten vaihtoehtojen pohja punainen. Ky-
selyyn jääneitä puutteita (ks. taulukko 4) korjasin myöhemmin te-
kemissäni puolistrukturoiduissa haastatteluissa. 

2. Kuka tai mikä taho oli tehnyt arviointivälineiden käyttöönottopää-
tökset ja oliko päättäjän hierarkkisella asemalla yhteyttä välineen 
käyttöönottoon? 

3. Mitä viestintäkanavia oli käytetty arviointivälineistä tiedotettaessa? 
Keneltä tai mistä vastaaja oli saanut tietoa arviointivälineistä ja oli-
ko tietolähteellä yhteyttä välineiden käyttöön? Millaista tietoa vas-
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taaja oli saanut ja oliko tiedon luonteella yhteyttä välineen käyt-
töön? 

4. Oliko vastaaja osallistunut PARKKI-projektin tiimityöskentelyyn ja 
oliko osallistumisella yhteyksiä arviointivälineiden käyttöön ja sii-
hen, kuinka monesta lähteestä vastaaja oli hankkinut tietoa välineis-
tä? 
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Taulukko 4. Arviointivälineiden havaittuja ominaisuuksia kuvaavat väitteet. 

Arviointivälinettä kuvanneet väitteet Arviointivälineen 

havaittu ominaisuus Myönteinen väite Kielteinen väite 

Se on parempi kuin aiemmat 

vastaavanlaiset arviointivälineet 

Se ei ole parempi kuin aiemmat 

vastaavanlaiset arviointivälineet 

Aiemmin ei ole ollut vastaavaa 

arviointivälinettä 

1) 

Se on tarpeellinen minulle Se ei ole tarpeellinen minulle 

Se on tarpeellinen osastollemme 2) 

Se on tarpeellinen kirjastolle Se ei ole tarpeellinen kirjastolle 

Suhteellinen etu 

Arvioinnin tulokset ovat 

hyödynnettävissä 

 

Sen käyttämisestä ei ole hyötyä 

Yhteensopivuus Sen käyttäminen sopii työtapoihini Sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 

 2) Sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 

 2) Sen käyttäminen ei sovi kirjastomme 

työtapoihin 

 

Sen käyttäminen on helppo oppia 2) 

Sitä on helppo käyttää Sen käyttäminen on vaikeaa 

Sitä on helppo käyttää Sen käyttäminen on liian työlästä 

Helppous 

Siihen vastaamiseen ei mene paljon 

aikaa 3) 

 

Sen käyttämiseen ei ole aikaa 

Kokeiltavuus Sitä on voinut kokeilla rauhassa Sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua 

rauhassa 

 

Näkyvyys Arvioinnin tulokset ovat helposti 

nähtävissä 

2) 

 Sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty 

paljon esillä 

Sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu 

riittävästi 

 Sen käytön hyötyjä on esitelty Sen käyttämiseen ei ole kannustettu 

 2) Sen käyttämistä ei ole opetettu 

 

Yhdistävyys Kirjaston ulkopuolinen taho on 

kannustanut sen käyttöön, mikä 

taho: 

4) 

1) Ei ole tarpeen olla vastaavaa kielteistä väitettä, sillä edellinen kielteinen väite (’se ei ole parempi…’) 
sisältää ajatuksen, että aiemmin on ollut olemassa vastaavanlainen arviointiväline. 
2) Virhe: Olisi pitänyt olla vastakkainenkin väite. 
3) Vaihtoehto oli vain koulutustarvekyselyn kohdalla. Muiden arviointivälineiden kohdalla olisi pitänyt olla 
vaihtoehto ’sen käyttämiseen ei mene paljon aikaa’ 
4) Myönteinen väite riitti antamaan haluamani informaation. 
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Tein kyselyn www-lomakekyselynä, johon pääsi vastaamaan säh-
köpostin kautta. Lähetin sähköpostin ensimmäisen kerran 15.3.2004 
(liite 6) ja muistutusviestin 29.3.2004. Sähköpostiviestin saivat kaikki 
Oulun seutukunnan kirjastojen kirjastoammatilliset työntekijät. Vastaa-
jia ei tunnistettu millään tavalla, joten oli mahdollista, että joku saattoi 
vastata useasti. Koska lomake oli kymmensivuinen ja täyttäminen aikaa 
vievää, oli kuitenkin epätodennäköistä, että kukaan olisi vastannut use-
ammin kuin kerran. 

Lähetin sähköpostiviestin 135:lle Oulun seutukunnan yleisten kir-
jastojen kirjastoammatilliselle työntekijälle. Kirjastojen työntekijöiden 
nimet keräsin kirjastojen verkkosivuilta. Joissakin tapauksissa otin yh-
teyttä kirjaston kirjastotoimenjohtajaan, jolta sain työntekijöiden nimi-
listan. Vastauksia tuli vain 38 ja vastausprosentti oli 28 %. Aihe ei il-
meisesti kiinnostanut tai työntekijöillä ei ollut kokemuksia kyselyn 
kohteena olleesta asiasta, joten suurin osa kyselyn saaneista jätti vas-
taamatta. Erityisesti kiireisillä työpaikoilla tai kiireisenä työajankohtana 
kyselyn täyttämiseen ei ehkä ollut aikaa. Sähköpostikyselyn ohittami-
nen on myös vaivatonta, verrattuna esimerkiksi puhelinkyselyyn. Al-
hainen vastausprosentti saattaa kertoa siitäkin, että kyselylomake oli 
vaativa sekä pituudeltaan että sisällöltään. Kyselylomakkeesta muodos-
tui pitkä, koska halusin kartoittaa kattavasti Rogersin teoriassa esitelty-
jen eri asioiden yhteydet arviointivälineiden diffuusioon ja implemen-
tointiin. Vastaamista saattoivat ehkäistä myös lomakkeessa käytetyt 
termit, jotka olivat kenties outoja. Jotkut termit olivat uusien arviointi-
välineiden nimiä (esimerkiksi portfolio ja osaamiskakku) ja jos vastaaja 
ei ollut kuullut niistä, ne eivät kertoneet hänelle mitään. Vastausvaihto-
ehdoissa annettiin kuitenkin mahdollisuus valita vaihtoehto ”en tunne 
kyseistä arviointivälinettä”, joka mittasi sitä, kuinka laajasti välineet 
olivat työntekijöiden tietoisuudessa. Välineiden kuvailua en pitänyt tar-
peellisena, sillä oletin, että jos väline tunnetaan, myös sen nimi on tie-
dossa.16  

Halusin taata vastaajien anonymiteetin, jotta he olisivat kertoneet 
avoimesti myös kriittiset ajatuksensa projektista ja sen tuloksista eikä 
kyselyssä tämän vuoksi tiedusteltu vastaajan kirjasto-organisaatiota. 

                                                 
16 Lomaketta suunnitellessani tarkistin mahdollisuuden liittää kunkin arviointivälineen kohdalle linkin ko. 
välineeseen. Tämä olisi ollut teknisesti hankala toteuttaa, joten luovuin ajatuksesta. 
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Näin ollen vastausten jakaumista ei pystytä tarkastelemaan arviointi-
menetelmien käyttöönottoa kirjastokohtaisesti. Vastaajien jakauma oli 
vino siten, että esimiehet olivat yliedustettuina: saaduista vastauksista 
34 % (13 vastausta) tuli esimiehiltä, vaikka he edustivat vain 22 % ko-
ko vastaajajoukosta.17  

Kyselyn aineistosta tuotettiin SPSS-ohjelmalla suoria jakaumia ja 
taulukoita. Niistä näkyi esimerkiksi, kuinka moni työntekijä oli käyttä-
nyt mitäkin arviointivälinettä, mitkä arviointivälineen ominaisuudet 
olivat vaikuttaneet positiivisesti sen käyttöön ja mitkä negatiivisesti, 
kuka tai ketkä olivat tehneet päätöksen arviointivälineen käyttöönotos-
ta, mistä tiedonlähteistä oli saatu tietoa arviointivälineistä ja oliko vas-
taaja osallistunut tiimeihin, joissa innovaatioita kehitettiin. Ristiintau-
lukoinnin avulla pystyin tarkastelemaan mm. sitä, olivatko tiimeihin 
osallistuminen ja arviointivälineiden käyttö yhteydessä toisiinsa tai oli-
ko käyttöönottopäätöksen tekijällä yhteys arviointivälineen käyttöönot-
toon. Alhaisen vastausprosentin takia taustamuuttujia (kuten ikä, suku-
puoli tai virkanimike) ei voinut käyttää selittävinä tekijöinä. 

Tulosten tarkastelussa kävi ilmi, että arviointivälineitä ei ollut otettu 
laajamittaisesti käyttöön. Syyt käyttämättömyyteen eivät liittyneet niin-
kään uusien arviointivälineiden havaittuihin ominaisuuksiin, vaan toi-
menpiteisiin, joita kirjastoissa ei ollut tehty. Mikäli arviointivälineiden 
käyttämättömyyttä perusteltiin, perusteluksi oli valittu useimmin se, 
että välinettä ei tunnettu tai sitä ei ollut pidetty esillä tai markkinoitu. 
Myös kyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa jotkut kertoivat, että he 
eivät tienneet arviointivälineistä mitään (ks. luku 5.3.2). Toisaalta jotkut 
vastaajat olivat sitä mieltä, että arviointivälineitä oli pidetty esillä ja 
markkinoitu ja niiden tuottamia hyötyjä esitelty (ks. taulukko 16, luku 
5.3).  

En tiedustellut kyselyssä kirjastoa, jossa vastaaja työskenteli, joten 
en voinut päätellä keskenään ristiriitaisista vastauksista, oliko tietyn 
kirjaston henkilökunnalla keskenään erilaisia näkemyksiä välineiden 
edistämistoimenpiteistä kirjastossaan vai kertoiko tulos siitä, että eri 
kirjastoissa oli välineiden käyttöä edistetty eri tavoilla ja eri intensitee-
tillä. Ristiriitaisten vastausten syitä selvittääkseni päätin kerätä lisää 
tietoa arviointivälineiden käyttöönoton edistämistoimenpiteistä ja kir-
                                                 
17 Kyselyn saaneista 135 henkilöstä oli esimiesasemassa 30 ja muissa tehtävissä työskenteleviä 105. 
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jastojen ominaisuuksista, jotka myös saattoivat olla yhteydessä arvioin-
tivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon. Keräsin tiedot tekemällä 
puolistrukturoidut puhelinhaastattelut kahdelle työntekijäryhmälle, jot-
ka olivat avainasemassa arviointivälineitä levitettäessä ja käyttöönotet-
taessa: kirjastotoimenjohtajille ja tiimityöskentelyyn ensimmäisenä 
vuonna osallistuneille. 

4.3 Puolistrukturoitu haastattelu kirjastotoimenjohtajille ja 
tiimityöhön osallistuneille 

Puolistrukturoiduilla haastatteluilla keräsin tietoja kirjastojen organisa-
torisista ominaisuuksista, arviointivälineiden käyttöönoton edistämis-
toimenpiteistä ja arviointivälineiden käytöstä projektin päättymisen jäl-
keen. Pyysin haastateltavia perustelemaan arviointivälineiden käyttöä ja 
arvioimaan käyttöönottokokemuksia. Jos haastateltu ei ollut käyttänyt 
arviointivälinettä, pyysin häntä pohtimaan syitä tähän. Kirjastotoimen-
johtajien haastattelulomake on liitteenä 7 ja tiimityöhön osallistuneiden 
lomake liitteenä 8. Seuraavassa esittelen kirjasto-organisaatioiden omi-
naisuuksien ja arviointivälineiden käyttöönoton edistämistoimenpitei-
den kartoitusta. 

4.3.1 Kirjasto-organisaatioiden ominaisuudet 

Organisaation ominaisuuksien yhteys organisaation innovatiivisuuteen 
on ollut usein tutkimuksen kohteena, mutta tutkimusten tulokset ovat 
olleet ristiriitaisia eikä ole pystytty yksiselitteisesti määrittelemään, 
millaiset organisaation rakenteelliset ominaisuudet edistävät innovatii-
visuutta. (ks. luku 2.2.2.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen, millaiset 
yleisten kirjastojen organisatoriset ominaisuudet olivat yhteydessä uu-
sien arviointivälineiden diffuusioon ja implementointiin. Haastatteluky-
symysten laadinnassa käytin hyväksi Rogersin (1995) määrittelyjä or-
ganisaation rakenteesta, Zaltman ym:n (1973) tutkimustuloksia inno-
vaatioiden käyttöönotosta organisaatioissa ja Claytonin (1997) huomi-
oita erilaisten resurssien yhteyksistä innovaatioiden käyttöönottoon. 

Keräsin haastateltujen ajatuksia heidän organisaatioidensa formaali-
suudesta, keskittymisestä, resursseista ja verkostoituneisuudesta (ks. 
luku 2.3.2). En ollut kiinnostunut siitä, miten kirjaston rakennetta on 
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kuvattu dokumenteissa kuten organisaatiokaavioissa, tavoitelausumissa, 
kirjastuissa säännöissä, kokousmuistioissa tai toimenkuvalomakkeissa. 
Olin kiinnostunut siitä, miten työntekijät ovat kokeneet kirjastojen ra-
kenteellisten ominaisuuksien ilmenevän käytännössä. Haastateltujen 
tulkintoja hyväksi käyttävällä lähestymistavalla saatoin tutkia, miten 
kirjastojen rakenteelliset ominaisuudet näkyvät ja vaikuttavat käytän-
nön työssä. 

Selvitin kirjastojen rakenteen formaalisuutta kysymällä, oliko kir-
jastoissa määritelty selkeitä toimintatapoja, joiden avulla uusia arvioin-
tivälineitä oli otettu käyttöön. Jos vastaus oli myönteinen, pyysin haas-
tateltavaa kuvailemaan toimintatapoja. Mikäli toimintatapoja ei ollut 
määritelty, pyysin haastateltavaa pohtimaan, mikä oli ollut syynä tähän. 
Kysyin myös, oliko kirjastoissa määritelty päätöksentekijät, kenellä oli 
oikeus tehdä arviointivälineiden käyttöönottoa koskevia päätöksiä ja 
ketkä olivat näitä päätöksiä tehneet. 

Kirjastojen rakenteen keskittymistä kartoitin kysymällä, ketkä olivat 
tehneet päätökset arviointivälineiden käyttöönotosta ja oliko työnteki-
jöitä määrätty käyttämään arviointivälineitä. Käytössä olleita resursseja 
tiedustelin eritellysti kohdistamalla huomion tieto- ja taitoresursseihin 
sekä aika- ja henkilökuntaresursseihin. Kirjastojen välistä verkostoitu-
mista selvitin kysymällä, olivatko tiimityöskentelyyn ensimmäisenä 
projektivuonna osallistuneet olleet myöhemmin yhteyksissä keskenään. 
Kirjastojen sisäistä verkostoituneisuutta hahmotin kysymällä, oliko ar-
viointivälineistä keskusteltu kirjastossa ja oliko niiden käyttöä opetettu. 

Kirjastojen rakenteen kompleksisuuden kuvaajina pidin kirjastojen 
henkilökunnan ja yksiköiden määrää. Nämä tiedot keräsin Suomen 
yleisten kirjastojen tilastosta (Suomen yleisten… 2007) eikä niitä tar-
vinnut tiedustella haastatteluissa. 

4.3.2 Arviointivälineiden käyttöönoton edistämistoimenpiteet 

Innovaatioiden diffuusioprosessia tutkittaessa yhtenä pyrkimyksenä on 
ollut selvittää toimenpiteet, joita toteuttamalla innovaatioita otettaisiin 
käyttöön (Wolfe 1994). Omassa työssäni keräsin puolistrukturoiduilla 
haastatteluilla tietoja siitä, millaisia arviointivälineiden käyttöönottoa 
edistäviä toimenpiteitä oli tehty PARKKI-projektiin osallistuneissa Ou-
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lun seutukunnan yleisissä kirjastoissa projektin aikana ja heti sen päät-
tymisen jälkeen. 

PARKKI-projektissa kehitettiin useita uusia arviointivälineitä, joita 
testattiin kirjastoissa. Projektiin oli näin sisäänrakennettu useiden inno-
vaatioiden strategia, jonka Clayton (1997, 48) mainitsee yhtenä mah-
dollisena käyttöönottostrategiana. Useiden innovaatioiden strategialla 
tarkoitetaan monen innovaation yhtäaikaista käyttöönottoa, jotta aina-
kin yksi tai muutama kyseisistä innovaatioista otettaisiin käyttöön. In-
novaation käyttöönoton on todettu edistyvän myös, jos käyttöönottoa 
perustellaan organisaation päämäärillä (Zaltman ym. 1973). Muiksi 
käyttöönottoa edistäviksi toimenpiteiksi on tutkimuksissa todettu käyt-
täjien sitouttaminen tai osallisuus, kouluttaminen, innovaation näky-
vyys ja julkisuus, tiedottaminen, johtajan vahva rooli muutosagenttina, 
työntekijöiden vastuuttaminen edistämään arviointivälineiden käyttöön-
ottoa sekä arviointivälineiden ja organisaation muokkaus yhteensopi-
viksi (Leonard-Barton 1988; Clayton 1997; ks. luku 2.3.2). Haastatte-
luissa kartoitin näiden toimenpiteiden käyttöä Oulun seutukunnan kir-
jastoissa kysymällä: 

1. Miten arviointivälineiden käyttöönottoa on yleensä edistetty kirjas-
tossanne? 

2. Onko arviointivälineitä muunneltu paremmin käytäntöihinne ja tar-
peisiinne sopiviksi? 

3. Onko joitakin työntekijöitä vastuutettu edistämään arviointivälinei-
den käyttöä? 

4. Onko arviointivälineiden käyttöä opetettu? 
5. Kuka tai ketkä ovat opettaneet arviointivälineiden käyttöä? 
6. Miten arviointivälineiden käyttöä on opetettu? 
7. Miten johtajat tai lähiesimiehet ovat rohkaisseet arviointivälineiden 

käyttöä? 

4.3.3 Puolistrukturoitujen haastattelujen toteutus ja analyysi 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin haastattelun ja haastateltaviksi 
seitsemän kirjastotoimenjohtajaa ja seitsemän kirjastojen välisten tiimi-
en jäsentä. Kirjastotoimenjohtajilla on kirjastoissa ylin päätäntävalta, 
joten he ovat avainhenkilöitä päätettäessä arviointivälineiden käyttöön-
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otosta ja käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä koko kirjastossa. Tii-
mityöskentelyyn osallistuneita kirjastonhoitajia ja kirjastovirkailijoita 
haastattelin alaisten näkökulmaa antavina kirjastojen edustajina. Olin 
kiinnostunut myös tiimityöhön osallistuneiden mahdollisesta roolista 
arviointivälineiden käytön edistäjinä. Olin haastatellut samoja henkilöi-
tä marraskuussa 2001, jolloin useat heistä kertoivat käyttäneensä pro-
jektissa tehtyjä arviointivälineitä. Haastattelemalla heitä toistamiseen 
hieman yli kolme vuotta myöhemmin saatoin verrata heidän arviointi-
välineiden käyttöään projektin aikana ja sen jälkeen. 

Menetelmänä haastattelu antoi mahdollisuuden välittömästi tarken-
taa vastauksia ja kysymyksiä ja varmistaa, että jokaiseen kysymykseen 
vastataan. Päätin tehdä haastattelut puhelimitse säästääkseni sekä omaa 
että haastateltavien työaikaa. Koska haastateltavat olivat PARKKI-
projektissa työskentelyni ajalta tuttuja ja yhdeksää heistä olin haastatel-
lut tämän tutkimuksen puitteissa vuonna 2001, ei tarvittu aikaa luotta-
muksen synnyttämiseen, mikä puolsi puhelinhaastattelua (ks. Berg 
1989, 83). Myös kysyttävät asiat olivat sellaisia, että nonverbaalin vies-
tinnän havainnointiin ei ollut tarvetta. Toteutin haastattelut tammi-
helmikuussa 2005. 

Laadin haastatteluja varten kaksi lomaketta, joista toisen avulla 
haastattelin kirjastotoimenjohtajia ja toisen avulla tiimeissä työskennel-
leitä kirjastonhoitajia ja kirjastovirkailijoita. Lomakkeet (liitteet 7 ja 8) 
olivat lähes samanlaiset, jotta voisin verrata saman kirjaston eri ase-
massa olevien henkilöiden vastauksia. Muutamat kysymykset poikkesi-
vat toisistaan haastateltavien työtehtävien mukaisesti. Tiedustelin esi-
merkiksi tiimien toiminnasta ensimmäisen projektivuoden jälkeen vain 
tiimien jäseniltä, koska heillä oli omakohtaisia kokemuksia tiimitoi-
minnasta ja siksi paras tietämys siitä. Johtajilta taas kysyin, kuinka mo-
nen työntekijän työhön arviointivälineiden käyttöönotto vaikuttaa, kos-
ka oletin tämän kuuluvan johtajien tietämykseen heidän asemansa pe-
rusteella. 

Pyysin haastateltavilta suostumuksen haastatteluun sähköpostitse. 
Lähetin pyynnön 16 henkilölle, joista kaksi kieltäytyi. Toinen vetosi 
siihen, että oli vastikään tullut johtajaksi kirjastoon eikä ollut ehtinyt 
muodostaa käsitystä tehdystä arviointityöstä; toinen delegoi haastatte-
luun vastaamisen apulaisjohtajalle, joka oli ollut aktiivisesti mukana 
arvioinnin käytännön toteutuksessa. Kun olin saanut suostumukset, lä-
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hetin haastateltaville haastattelulomakkeen etukäteen tutustuttavaksi. 
Haastattelujen nauhoittamisesta kerroin samassa sähköpostikirjeessä. 

Toteutin haastattelut puhelimitse lukuun ottamatta yhtä haastattelua, 
jonka tein haastatellun pyynnöstä työhuoneessani. Haastattelulomake 
oli puolistrukturoitu ja kävin sen läpi järjestyksessä alusta loppuun, kui-
tenkin siten, että haastateltava saattoi vastata myös itse parhaaksi kat-
somassaan järjestyksessä. Haastattelut kestivät 16–37 minuuttia, kes-
kimäärin 25 minuuttia. Haastattelujen pituuden vaihtelu ei vaikuttanut 
haastatteluaineiston laatuun, vaan sain kerättyä haluamani tiedot. Yh-
dessä haastattelussa oli kuitenkin jäänyt kolme kysymystä kysymättä. 
Sain vastaukset myöhemmin pyynnöstäni sähköpostitse. Nauhoitusten 
tekninen taso oli moitteeton eikä vaikeuttanut sanasta sanaan litteroin-
tia. Lähetin litteroimani haastattelut haastatelluille luettavaksi mahdol-
lisia korjauksia ja/tai lisäyksiä varten. Yksi haastatelluista teki lisäyk-
sen; yksikään ei poistanut mitään tai muuttanut vastauksiaan. 

Luin haastattelujen litteroinnit ja merkitsin niihin, mihin kysymyk-
seen kukin vastaus liittyi. Taulukoin kyllä- ja ei-vastaukset kysymys-
lomakkeen kysymysten mukaisesti. Arviointivälineiden havaittuihin 
ominaisuuksiin liittyvät avovastaukset luokitin teemoittain samalla ta-
valla kuin vuoden 2001 teemahaastattelujen vastaukset (liite 9). Inno-
vaatioprosessin vaiheet luokitin käyttäen hyväksi prosessivaiheiden 
mallintamisteorioita (luku 2.3.1). Liitteessä 10 esittelen innovaatiopro-
sessin vaiheita kuvaavat haastatteluotteet ja luokitusperusteet. 

Tarkoituksenani oli selvittää, oliko arviointivälineitä käytetty pro-
jektin jälkeen, mutta haastateltavat eivät pystyneet aina muistamaan, 
olivatko heidän mainitsemansa toimenpiteet tehty projektin kuluessa 
vai sen jälkeen. Näin ollen en voinut täsmällisesti ajoittaa käyttöönotto-
toimenpiteiden toteutusta. Lisäksi tähän aineistoon liittyy sama tutki-
museettinen tunnistettavuuden ongelma, jota pohdin teemahaastattelu-
jen yhteydessä luvussa 4.1.1. 

4.4 Yhteenveto 

Taulukossa 5 on esitetty kootusti, mihin tutkimuskysymyksiin eri me-
netelmillä kerätyillä aineistoilla saatiin vastauksia ja millaisia rajoituk-
sia aineistot sisälsivät. Keräsin aineistoja marraskuusta 2001 helmikuu-
hun 2005, hieman yli kolmen vuoden aikana. 
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Taulukko 5. Aineistot, niiden keräämisajankohdat, koot, analyysimenetelmät, anti ja 
rajoitukset. 

Aineisto Aineiston 
keräämisen 
ajankohta 

Aineiston koko Aineiston analyysi Aineiston anti tutki-
mukselle ja aineiston 
rajoitukset 

Tiimien jäsenten  
teemahaastattelut 

Marraskuu 
2001 

9 haastattelua Teemoittain  
järjestäminen 

Tutkimuksen  
lähtökohdat 
 

Kirjastotoimenjohtajille 
tehdyn avoimen  
kyselyn vastaukset  

Huhtikuu 
2003 

6 vastausta Teemoittain  
järjestäminen 

Aineistoa arviointiväli-
neiden käyttöönotto-
ilmaston kuvaukseen 
 

Strukturoitu kysely  
kaikille kirjasto-
ammattilaisille 

Maaliskuu 
2004 

38 vastausta; 
vastaus- 
prosentti 28 

Suorat jakaumat  
ja ristiintaulukot 
Avovastausten  
järjestäminen  
teemoittain ja  
luokittaminen 

Aineistoa kaikkiin 
tutkimuksen  
alaongelmiin 
Rajoitukset: 
– Alhainen vastaus-
prosentti  
– Tietoja ei pysty  
yhdistämään kirjastoi-
hin, koska vastaajan 
kirjastoa ei kysytty 
 

Tiimien jäsenten ja  
kirjastonjohtajien  
puolistrukturoidut  
haastattelut 

Tammi–
helmikuu 
2005 

7 tiimien jäsen-
ten ja 7 kirjas-
tonjohtajien 
haastattelua 

Teemoittain järjestä-
minen ja luokittami-
nen 

Aineistoa kaikkiin 
tutkimuksen alaongel-
miin 

Aloitin aineistojen keruun teemahaastatteluilla, joilla tein alustavaa kar-
toitusta tutkimuskohteesta. Rakensin haastattelurungon PARKKI-
projektissa saamieni kokemusten ja muodostamani esiymmärryksen 
perusteella. Haastattelut muodostivat perusaineiston lähtökohdaksi tut-
kimukselleni.  

Analysoin teemahaastattelut innovaatioiden diffuusioteorian käsit-
teistöllä, jota soveltaen tein myös strukturoidun www-kyselyn. Sen ta-
voitteena oli kattavasti ja systemaattisesti selvittää, pitikö teoria paik-
kansa tutkimuskohteina olevissa yleisissä kirjastoissa. Strukturoitu 
www-kysely jäi toivottua suppeammaksi, kun vastausprosentti kutistui 
28:aan. Halusin varmistaa vastaajien anonymiteetin enkä kysynyt kir-
jastoa, jossa he työskentelevät, joten yksittäisiä vastauksia ei voi yhdis-
tää kirjastoihin. Niitä voidaan kuitenkin käyttää kuvaamaan yksilöiden 
näkemyksiä tutkittavasta asiasta.  
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Avoimen sähköpostikyselyn avulla hankin kuvauksia siitä, millaista 
arviointia ja projektityötä kirjastoissa oli tehty ennen PARKKI-
projektia. Sain tietoa kuuden kirjaston innovaatioiden käyttöönotto- ja 
arviointi-ilmastojen kuvaamiseksi ja tulkinta-avuksi miettiessäni uusien 
arviointivälineiden yhteensopivuutta kirjastojen arviointikulttuurien 
kanssa. Laajimman aineiston sain puolistrukturoidulla haastattelulla, 
jonka laadin innovaatioiden diffuusiota käsittelevien prosessiteorioiden 
ja organisaatioiden innovatiivisuutta kuvaavien teorioiden avulla. Tätä 
aineistoa käytin jokaiseen tutkimuskysymykseen vastatessani. 

Tutkimus on pitkittäistutkimus, jossa keräsin aineistoja myös sa-
moilta henkilöiltä eri aikoina. Näin pystyin tarkastelemaan tutkittavaa 
ilmiötä jatkumona ja seuraamaan yksilötasollakin arviointivälineiden 
käytössä tapahtuneita muutoksia. Aineistoja analysoimalla pystyin vas-
taamaan kuvailevasti tutkimuskysymyksiin. Syy-seuraus-suhteita ei 
aineistojen avulla voi todeta, mutta erittelemällä aineistoja systemaatti-
sesti saatoin tehdä oletuksia jatkotutkimuksia varten ja antaa viitteelli-
siä suosituksia innovaatioiden levittämisestä ja käyttöönotosta yleisissä 
kirjastoissa. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuskysymysten jäsennyksen mukaisesti 
eri tekijöiden yhteyksiä arviointivälineiden diffuusioon ja implemen-
tointiin. Ensin tarkastelen arviointivälineiden havaittuja ominaisuuksia, 
sitten kirjastojen ominaisuuksia ja lopuksi arviointivälineiden diffuusi-
on ja implementoinnin edistämistoimenpiteitä. 

5.1 Arviointivälineiden havaitut ominaisuudet 

Tarkastellessani arviointivälineiden havaittuja ominaisuuksia ja niiden 
yhteyksiä arviointivälineiden diffuusioon ja implementointiin teen en-
sin yleiskatsauksen arviointivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon. 
Yleiskatsauksen jälkeen tarkastelen erikseen tutkimuskohteena olevien 
neljän arviointivälineen havaittuja ominaisuuksia, pohdin ominaisuuk-
sien yhteyksiä kunkin välineen diffuusioon ja implementointiin ja mää-
rittelen arviointivälineiden etenemisvaiheen innovaatioprosessissa. Lo-
puksi analysoin, voiko arviointivälineitä käyttämällä vastata vuoden 
1998 Kirjastolain vaatimuksiin. 

5.1.1 Yleiskatsaus arviointivälineiden käyttöönottoon 

Maaliskuussa 2004 tehdyssä kyselyssä (liite 6) lueteltiin kaikki 
PARKKI-projektin ensimmäisenä vuonna Oulun seutukunnan tiimeissä 
kehitetyt arviointivälineet ja pyydettiin vastaajaa valitsemaan oikea 
vaihtoehto sen mukaan, oliko hän käyttänyt välinettä vai ei. Vastaajaa 
pyydettiin myös pohtimaan syitä arviointivälineen käyttöön tai käyttä-
mättömyyteen ja valitsemaan annetuista perusteluvaihtoehdoista hä-
neen parhaiten sopivat. 

Kyselyn mukaan arviointivälineitä ei ollut otettu yleisesti käyttöön 
(taulukko 6). Useimmin mainittiin osaamisen arviointiin kohdistuvan 
koulutustarvekyselyn käyttö, jonka ilmoitti täyttäneensä 24 vastaajaa 
(71 %). Tietopalvelun arviointilomaketta oli käyttänyt 10 vastaajaa 
(29 %) ja osaamiskakkua yhdeksän vastaajaa (27 %). Omaan työhön 
liittyvää ja oman kirjaston portfoliota ilmoitti käyttäneensä seitsemän 
vastaajaa. Kaikkein vähiten käytettyjä olivat seutukunnalliset arviointi-
välineet seutukunnallinen portfolio ja seutukunnallinen tietopalvelun 
seurantalomake. 
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Taulukko 6. Arviointivälineiden käyttö Oulun seutukunnan kirjastoissa. Kysely 2004. 

Käyttikö vastaaja arviointivälinettä 

Kyllä Ei 
Arviointiväline 

n % n % 

 Yhteensä 

N 

Koulutustarvekysely 24 71 10 29  34 

Tietopalvelun arviointilomake 10 29 24 71  34 

Osaamiskakku 9 27 24 73  33 

Yksikön tai oman kirjaston portfolio 7 21 27 79  34 

Omaan työhön liittyvä portfolio 7 20 28 80  35 

Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake 3 9 31 91  34 

Seutukunnallinen portfolio 2 6 32 94  34 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen niitä arviointivälineitä, joita kyselyssä 
mainittiin useimmin käytetyn. Välineet ovat 

– koulutustarvekysely 
– tietopalvelun arviointilomake 
– osaamiskakku 
– portfolio (omaan työhön liittyvä tai yksikön tai kirjaston portfolio). 

Arviointivälineiden käyttämisen syyksi mainittiin useimmin suhteelli-
nen etu (taulukko 7). Etenkin koulutustarvekyselyä käyttäneet 19 vas-
taajaa pitivät sitä tarpeellisena kirjastolle ja yhdeksän vastaajaa mainitsi 
sen tarpeelliseksi itselleenkin. Myös muut arviointivälineiden suhteel-
lista etua kuvaavat operationalisoinnit saivat mainintoja. Yhteensopi-
vuutta, yksinkertaisuutta, kokeiltavuutta ja näkyvyyttä kuvaavia omi-
naisuuksia olivat valinneet muutamat vastaajat, mutta yhdistävyyttä ei 
ollut valinnut yksikään vastaaja minkään arviointivälineen kohdalla. 
Kirjaston ulkopuolisten tahojen kiinnostus ei ollut kannustanut kyseis-
ten välineiden käyttöön. 
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Taulukko 7. Arviointivälineiden havaitut ominaisuudet ja arviointivälineiden käyttö. 
Kysely 2004. (N = Arviointivälineitä käyttäneiden vastaajien määrä). 

Havaittu ominaisuus Oma työ-

portfolio 

 

 

(N = 7) 

Yksikön 

tai 

kirjaston 

portfolio 

(N = 7) 

Koulutus-

tarve-

kysely 

 

(N = 24) 

Tieto-

palvelun 

arviointi-

lomake 

N = 10) 

Osaamis-

kakku 

 

 

(N = 9) 

Suhteellinen etu      
Se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset 
arviointivälineet 

2 2 2 1 0 

Aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 4 4 6 6 6 
Se on tarpeellinen minulle 4 4 9 3 5 
Se on tarpeellinen osastollemme 2 2 6 3 2 
Se on tarpeellinen kirjastolle 6 4 19 6 8 
Tulokset ovat hyödynnettävissä 2 1 13 2 4 

Yhteensopivuus      
Sen käyttäminen sopii työtapoihini 2 2 4 3 2 

Yksinkertaisuus      
Sen käyttäminen on helppo oppia 3 2 3 3 1 
Sitä on helppo käyttää  3 2 5 4 3 
Siihen vastaamiseen ei mene paljon aikaa* – – 3 – – 

Kokeiltavuus      
Sitä on voinut kokeilla rauhassa 2 1 0 0 0 

Näkyvyys      
Arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 2 2 0 4 1 

Yhdistävyys      
Kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen 
käyttöön, mikä taho: 

0 0 0 0 0 

*Kyselylomakkeessa oli tämä vaihtoehto virheellisesti ainoastaan koulutustarvekyselyn kohdalla. 

Arviointivälineen käyttämättömyyden syynä oli useimmin se, että sitä 
ei tunnettu (taulukko 8). Välinettä ei tunnettu todennäköisesti siksi, että 
välineiden käytön edistämiseksi ei ollut tehty toimenpiteitä. Markki-
noinnin ja opettamisen puute olivat toiseksi useimmin valitut vaihto-
ehdot. Kyselyn alhainen vastausprosentti kertoo samasta asiasta: arvi-
ointivälineitä koskevaan kyselyyn ei koettu mielekkääksi vastata, koska 
välineitä ei tunnettu. Kyselyn avovastauksissakin jotkut kertoivat, ettei-
vät tunteneet arviointivälineitä: ”näin vasta nyt koko parkki-projekti 
kirjan”, ”minun kirjastossa asia ei ole ollut esillä” ja ”Portfoliosta en 
ollut kuullut mitään. Aivan uusi asia.” 
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Taulukko 8. Arviointivälineiden käyttämättömyyden syyt. Kysely 2004. (N = vastaajat, 
jotka ilmoittivat, etteivät olleet käyttäneet arviointivälinettä). 

Arviointiväline Syy siihen, että vastaaja ei ole 

käyttänyt arviointivälinettä Oma 

työportfolio 

 

(N = 28) 

Yksikön tai 

kirjaston 

portfolio 

(N = 27) 

Koulutus-

tarvekysely

 

(N = 10) 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

 

(N = 24) 

Osaamis-

kakku 

 

(N = 24) 

Käyttämistä ei ole opetettu 2 4 1 3 1 

Käyttämiseen ei ole kannustettu 1 1 1 2 0 

Ei ole pidetty esillä eikä 

markkinoitu riittävästi 

5 6 3 6 2 

En tunne kyseistä arviointivälinettä 11 11 7 11 10 

En osaa sanoa syytä 2 4 1 3 5 

Muu syy 2 3 2 2 3 

Haastatteluissa (2005) arviointivälineiden käyttöönottoon mainittiin 
vaikuttaneen myös sen, että projektiin osallistuivat koko projektin ajan 
enimmäkseen samat henkilöt. Heidän työaikansa ei riittänyt sekä uusien 
välineiden kehittämiseen että ensimmäisenä projektivuonna tehtyjen 
välineiden käyttämiseen: 

[– –] tavallaan se, kun ne projektivuodet oli niin intensiivisiä, että 
tota kun samat ihmiset oli kiinni kehittämässä aina sitä seuraavaa, 
niin tavallaan niitten vuosien aikanahan ei niinkö hirveesti ollu 
rahkeita tarkastella niitä, mitä oli aikasempina vuosina tehty. Et se 
tavallaan niinkö nyt siitä alkaa olla joku kokonaisuus hahmottua, 
että mitäs tuli tehtyä. Ja nyt siitä niinkö pystys poimimaan, että mit-
kä niistä oli niitä hyödyllisimpiä ja käytännöllisimpiä asioita. (H11, 
2005.) 

Projektivastuiden jakamisella useammalle henkilölle vältettäisiin edellä 
mainittu ongelma. Pienissä kirjastoissa henkilökuntaa on vähän eikä 
vastuiden jakaminen ole mahdollista; isossakin kirjastossa projektiin 
osallistujat valikoituivat pienestä työntekijäjoukosta. 

Vuoden 2005 puhelinhaastatteluissa tiedustelin kirjastonjohtajilta ja 
PARKKI-projektin tiimityöskentelyyn osallistuneilta, mitä PARKKI-
projektissa kehitettyjä välineitä he olivat käyttäneet. Koulutustarve-
kyselyä ilmoitti käyttäneensä 14 haastatellusta kahdeksan (57 %), port-
foliota seitsemän (50 %), osaamiskakkua 5 (36 %) ja tietopalvelun ar-
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viointilomaketta 2 (14 %). Käyttäjissä oli niin esimiesasemassa olevia 
kuin kirjastonhoitajia ja kirjastovirkailijoitakin. (Taulukko 9.) 

Taulukko 9. Arviointivälineiden käyttö. Haastattelut2005. 

Käyttikö vastaaja arviointivälinettä 

Kyllä Ei 

Arviointiväline 

Kirjastotoimen-

johtaja 

Kirjastonhoitaja/

kirjastovirkailija

Kirjastotoimen-

johtaja 

Kirjastonhoitaja/

kirjastovirkailija

Yhteensä 

Koulutustarvekysely 3 5 4 2 14 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

2 0 5 7 14 

Osaamiskakku 2 3 5 4 14 

Portfolio 4 3 3 4 14 

5.1.2 Portfolio 

Portfoliota voidaan käyttää pitkäjänteisen, jatkuvan suunnittelutyön 
apuna (ks. luku 3.1). Sen käyttäjä on todennäköisimmin joko kirjaston 
koko toiminnasta tai jostakin kirjaston toiminta-alueesta vastaava hen-
kilö, jonka tehtäviin suunnittelu ja siihen liittyvä arvioiminen kuuluvat. 
Portfolion käyttökelpoisuuden olivatkin havainneet henkilöt, jotka teki-
vät suunnittelutyötä. Vuonna 2005 haastatelluista oli portfoliota käyttä-
nyt säännöllisesti yhteensä seitsemän henkilöä, joista neljä oli kirjasto-
toimenjohtajaa ja kolme tietystä toimintakokonaisuudesta vastaavaa 
kirjastonhoitajaa tai kirjastovirkailijaa (taulukko 9). 

PARKKI-projektin ensimmäisenä vuonna osallistujat keskustelivat 
monentyyppisten portfolioiden tekemisestä; kokouksissa mietittiin hen-
kilökohtaisen, osasto- tai yksikkötason portfolion, kirjaston portfolion 
ja seutukunnallisen portfolion laadintaa (Rasinkangas 2001b, 6). Tut-
kimusaineistoa kerätessäni kartoitin eri kokonaisuuksiin kohdistuvien 
portfolioiden käyttöä, jolloin ilmeni, että monet pitivät henkilökohtaista 
ja osasto- tai yksikkökohtaista portfoliota samana asiana ja rakensivat 
niistä yhden portfolion: 

No mehän tuota sillon ensimmäisenä vuonna niin tehtiin lähinnä 
tää yksikön tai kirjaston portfolio. Itse asiassa sitä on omalta koh-
dalta aika hankala erottaa, että tavallaanhan se on niinku se mun 
työhön liittyvä portfolio se mun yksikön portfolio. (H11, 2005.) 
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Toisaalta jotkut haastatelluista keräsivät sekä omaan työhön liitty-
vää henkilökohtaista portfoliota että osasto- tai kirjastoportfoliota. Vas-
tauksissaan haastatellut puhuivat portfoliosta erottelematta, oliko ky-
seessä henkilökohtainen, osaston vai koko kirjaston portfolio. Heidän 
puheistaan ei käy ilmi, että he olisivat liittäneet eri tason portfolioihin 
erilaisia ominaisuuksia, joilla olisi ollut vaikutusta portfolion käyttöön. 
Aineistoa käsitellessäni käytänkin termiä ”portfolio” ilman määrittele-
vää etuliitettä ”henkilökohtainen”, ”osasto” tai ”kirjasto”. 

Portfolion käytön syitä mainitessaan haastatellut kertoivat runsaasti 
esimerkkejä eduista, joita portfolio oli heille tuottanut. Merkittävä vai-
kutus portfoliolla oli ollut kirjastossa, jonka johtaja havahtui huomaa-
maan puutteita kirjastotoiminnan suunnittelussa: 

Tähän mää oon sillä tavalla lähteny, että minä olen [– –] tämmösen 
omasta mielestäni keskeisen aineiston vaan ottanu ja siinä tuli kuu-
le niin mielenkiintosesti, että kun minä sitä rupesin kokkoomaan, 
minä huomasin, että no herrane aika, meillä ei oo ees strategiaa, 
joten luotiin strategia… Ja sitten ei ollu myöskään tuota arviointi-
suunnitelmaa, ja luotiin arviointisuunnitelma. (H4, 2005.) 

Portfolion rakenne oli siis antanut uusia aineksia kirjaston johtamiseen. 
Kaksi johtajaa oli hyödyntänyt portfoliota oman työnsä hallinnassa te-
kemällä portfolion avulla aiempaa systemaattisemmin arkistoja itsel-
leen: 

[– –] sitte minä helposti löyvän, kun mää haluan tietää, että mitä 
niillä joillakin keskeisillä alueilla, mitkä meille on tärkeitä, niin 
missä ollaan menossa (H4, 2005). 

No joo, se on kyllä semmonen, että mää oon tuota semmosia niinku 
eri alueilta tehny kyllä, mikäli niitä nyt voi portfolioiksi sanua, ni… 

PR: Liittyykö ne sinun omaan työhön vai…? 

Minun ommaan työhön, että esimerkiksi nuo henkilöstöpuolen asiat 
oon laittanu omakseen ja sitten tuota…sitten tämmöset tärkiät hal-
lintoasiat on omanaan ja että ni sillai ku aikasemmin ne oli vaan 
niinku arkistoituna sillai erikseen, nini semmosia mää oon niinku 
tehny nytten ja ne on ollu oikein hyviä kyllä. 
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PR: Ook sää käyttäny sitten? 

No mää löyvän aina helposti asiat sillon, kun tarttee. En mää tiijä, 
onko tää ihan puhas portfolio, mutta joka tappauksessa se on innos-
tanu tämä portfolion laatiminen tämmöseen ja… (H9, 2005.) 

Kolmas johtaja oli käyttänyt portfoliota raportoinnin apuvälineenä, kun 
hän oli arkistoinut siihen toimintakertomusmateriaalia pitkin vuotta. 

Yhdessä kirjastossa sekä kirjastonjohtaja että kirjastonhoitaja olivat 
käyttäneet portfoliota tiedottamiseen ja perehdyttämiseen: 

Minä käytän sitä kyllä aika paljon nimeommaan niin tuota kun tul-
lee uutta väkiä tai harjoittelijoita tai semmosia niin, niin mää aina 
esittelen sillä kunnan toimintaa ja kirjaston toimintaa ja tämmöstä. 
(H9, 2005.) 

Se on ollu hyvä tuossa harjottelijoitten ja tämmösten uusien työnte-
kijöitten opastuksessa, niin siitä on ollu kätevä näyttää (H7, 2005). 

Portfoliota käytettiin myös PR-tarkoituksessa: 

[– –] varmasti tästä on hyötyä ku on justiisa tullu uus lautakunta ja 
[– –] uuvet valtuutetut, niin sieltä saa heti niinku sitte pystyy heti 
kokoamaan semmosen kompaktin paketin niille perustiedoksi (H4, 
2005). 

Kirjastonhoitajista kahdelle portfoliosta oli tullut arkinen työväline. 
Kumpikin heistä vastasi kirjastotoiminnan tietystä osa-alueesta, jonka 
kokonaisuuden suunnittelussa he olivat pystyneet hyödyntämään port-
foliota. Toinen heistä oli ottanut portfolion työskentelynsä jokapäiväi-
seksi avuksi projektin aikana vuonna 2001. Jo tuolloin hän koki sen 
kohentaneen arviointityönsä laatua: 

Kyllä meillä on käytössä. Se on hyvä, se on hyvä. Se on parasta ar-
viointia, mitä mä olen saanu aikaan. Tää portfolioajatus on kyllä 
hyvä. (H14, 2001.) 

Sama henkilö oli jatkanut portfolion käyttämistä, koska se sopi yhteen 
hänen työskentelynsä kanssa: 
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No mää oon, mää oon käyttäny sitä oikeestaan kaikkeen: työn arvi-
ointiin ja suunnitteluun ja… ja se on ollu semmonen paikka, mihin 
mää oon pannu kaikki, tuota… no mitä kiinnostavia projekteja, ide-
oita on tullu ja muita kehittämishaaveita ja hyviä lehtiartikkeleita ja 
kaikkea [– –]. (H14, 2005.) 

Portfoliokansion taskut olivat käyneet välillä ahtaiksi ja aineistoa oli 
pitänyt karsia, mutta valinta ja karsiminen olivat auttaneet pitämään 
portfolion helppokäyttöisenä: ”se ei oo sitten loputon suo” (H14, 
2005). Sama henkilö toi esiin portfolion konkreettisuuden ja näkyvyy-
den käytön edistäjänä: 

Jos se ois joku hieno konekansio, niin ei se toimisi yhtä hyvin, että 
sen täytyy olla näkyvissä, että ei sitä muista kaikkia juttuja mitä on 
miettiny (H14, 2001). 

Joo, mulla on pöydällä se pirun sininen portfolio, johon mä kerään 
koko ajan (H14, 2001). 

Kyseinen kirjastonhoitaja ei ollut huomannut työkavereiden käyttävän 
portfoliota, joten portfolion näkyvyys ja kirjastonhoitajan roolimalli ei 
ollut aktivoinut muita tekemään arviointia portfolion avulla. Positiivis-
ten roolimallien on huomattu lisäävän innovaatioiden käyttöä (Ash 
1999), mutta tässä tapauksessa näin ei käynyt. 

Toinen kirjastonhoitaja mainitsi portfolion käyttämisen tarkenta-
neen tilastointia ja totuttaneen dokumentoimaan toimintaa. Tällöin port-
folion avulla toiminta tulee kirjattua ja se on näkyvissä myöhemminkin: 

Ja tosiaan tajus sen, että kuinka tärkeää on se, et me alettiin ihan 
pitää esimerkiks tuosta lastenkirjastotyöstä suurin piirtein semmos-
ta päiväkirjanomasta, että me pannaan ihan, ihan tarkkaan siis sa-
tutunnitki ylös aina, mitä me on tehty ja mistä luettu ja… Ja sitten 
nyt huomaa, että kuinka se on hieno, että ne on siellä niin tarkkaan, 
ni voi katella vuosia taaksepäin, että mitä on pietty [– –]. (H7, 
2005.) 

Yhdessä kirjastossa sekä kirjastotoimenjohtaja että kirjastovirkailija 
kertoivat, että portfoliota käytettiin satunnaisesti. He pitivät portfoliota 
käyttökelpoisena arviointi- ja suunnitteluvälineenä, johon kootusta ma-
teriaalista voidaan tarkistaa, ”mitä sitä sitten tehtiinkään” (H1, 2005) 
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tai sinne voidaan tallentaa ”idiksiä, mitä joskus vois tehä” (H1, 2005). 
Molemmat harmittelivat, ettei portfoliota ollut käytetty säännöllisesti. 
Heidän mukaansa portfolion ottaminen käyttöön koko yksikön tasolla 
vaatisi jokaisen työntekijän aktiivista ajattelutyötä. Vastaukset viittaavat 
myös portfolion monimutkaisuuteen: 

[– –] se pitäs saaha oman talon väki tajuamaan, että siitä vois olla 
jotakin hyötyä, ennen kuin sen saa eteneen mihinkään (H1, 2001). 

Se on ehkä, että me ei oo sisäistetty, koko henkilökunta ei oo sisäis-
täny sitä (H12, 2005). 

Myös kahdessa muussa kirjastossa portfoliota pidettiin monimutkaisena 
arviointivälineenä 

[– –] minun mielestä sitä täytyy niinku oppia käyttämään, niinku 
miettiä jokkaisen vähän, että mitä mää sillä teen ja miksi tämä on 
tehty. Koska ei sitä voi käyttää, jos ei tiedä, miksi tämä on. Ja se on 
ehkä se on vähän semmosta sisäistä työtä (H3, 2001.) 

[– –] filosofia, tavoite, joo siis, kyllä mää sitä oon [– –] täyttäny, 
mutta mutta oli siinä jotakin hankaluutta, että miten me tätä, toi-
minnan onnistumisen taso, musta tuntu, että joka päivä on eri nu-
merot tuolla (H5, 2001). 

Yhtenä portfolion käytön esteenä näyttikin olleen sen monimutkaisuus. 
Portfoliota ei voi pitää yksinkertaisena innovaationa, jonka merkitys ja 
käyttötavat olisivat helposti opetettavissa, jonka käytön oppisi nopeasti 
ja jonka hyödyt näkyisivät pian ja selkeästi. Portfolion perusidean si-
säistäminen ja käyttöön soveltaminen vaativat keskusteluja ja työstä-
mistä ja jos tätä työtä ei ollut jostain syystä tehty, välinettä ei ollut 
myöskään käytetty. 

Portfolion käyttämättömyyteen saattoi syynä olla myös se, että kir-
jastossa oli jo olemassa portfolio tai portfolion todettiin olevan sopima-
ton kirjaston käyttöön: ”näin isossa talossa se ei toimi” (H2, 2005). 
Kirjastossa saattoi myös olla jokin vastaava suunnittelun ja arvioinnin 
väline, jolloin PARKKI-projektissa kehitetty portfolio ei tuonut suhteel-
lista etua kirjastolle eikä sen käyttöönottoa pidetty tarpeellisena. 
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Mikään kirjastojen yhteistyötaho ei ollut kiinnostunut portfoliosta 
eikä näin ollut edistänyt välineen käyttöönottoa mahdollisen yhteisen 
intressin takia. Portfoliokansio jaettiin kaikkiin projektikirjastoihin en-
simmäisen projektivuoden päättyessä ja se oli kaikkien halukkaiden 
kokeiltavissa, mutta sen käyttöön ei ollut ryhdytty laajalti. Pelkkä kan-
sioiden tarjoaminen ei ollut riittävä rohkaisu ja kannuste kokeilla port-
folion käyttöä. 

Sekä kysely että haastattelut tukevat aiempia tutkimustuloksia in-
novaation käyttöönottoon vaikuttaneista tekijöistä. Mikäli portfolio oli 
otettu käyttöön, käyttöönottoa oli edistänyt ja ylläpitänyt ennen kaikkea 
sen antama suhteellinen etu, yhteensopivuus ja näkyvyys – samat ha-
vaitut ominaisuudet, joiden on todettu olevan merkittäviä innovaatioi-
den diffuusioon ja käyttöönottoon vaikuttavia havaittuja ominaisuuksia 
(Clayton 1997, 51; Kortelainen 1999, 133; Tran 2005). Samoja ominai-
suuksia oli valittu syyksi portfolion käyttöön vuoden 2004 kyselyssä. 
Käyttöönottoa ehkäisevinä tekijöinä mainittiin, ettei portfoliosta ollut 
suhteellista etua, kyseinen väline oli monimutkainen eivätkä kirjastojen 
ulkopuoliset tahot olleet painostaneet sen käyttöön tai ylipäätään osoit-
taneet kiinnostusta siihen. Näiden tekijöiden on todettu aiemmissakin 
tutkimuksissa ehkäisevän innovaatioiden diffuusiota ja käyttöönottoa. 
(Griffiths ym. 1986, 166, 194–196; Pungitore 1995, 102–108; Rogers 
1995, 204–251.) Kokeiltavuuden on muissa tutkimuksissa havaittu 
edistävän innovaatioiden käyttöönottoa (Griffiths ym. 1986, 194–196; 
Tran 2005, Clayton 1997, 51), mutta tässä tutkittujen arviointivälinei-
den käyttöönottoon sillä ei ollut positiivista yhteyttä. 

Vuoden 2005 haastatteluaineiston analyysi (liite 10) osoitti, että 
portfolion leviäminen ja käyttöönotto olivat edenneet kirjastoissa eri 
tahtiin (kuvio 4). Portfoliosta ei ollut tullut missään kirjastossa työvä-
linettä, jota yhteisestä sopimuksesta tai kirjastotoimenjohtajan päätök-
sellä käytettäisiin koko kirjastossa, vaan sen käyttö oli henkilökohtaisen 
kiinnostuksen varassa. 
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Innovaatioprosessin vaihe 

I ALOITUS II KÄYTTÖÖNOTTO 

Kirjasto 

Etsintä Käsitteellinen 

testaus 

Päätöksenteko Yhteen-

sovittaminen 

Selkiytyminen Arkipäiväinen 

käyttö 

K1  

K2  

K3  

K4  

K5  

K6  

K7  

K8  

Kuvio 4. Portfolion diffuusion ja implementoinnin vaiheet Oulun seutukunnan 
kirjastoissa tammi–helmikuussa 2005. Haastattelut 2005. 

Jatkuvaan, arkipäiväiseen käyttöön portfolion oli ottanut kolme kirjas-
totoimenjohtajaa ja kaksi tietyistä kirjastotoiminnan kokonaisuuksista 
vastaavaa kirjastonhoitajaa. He käyttivät portfoliota oman työskentelyn, 
kirjastotoiminnan suunnittelun ja kirjaston esittelyjen apuvälineenä. 
Yhdessä kirjastossa portfolion käyttäjät olivat yhteensovittamisvaihees-
sa: haastatellut käyttivät portfoliota satunnaisesti ja miettivät, miten sitä 
voisi hyödyntää mielekkäästi ja kuinka sen merkitys avautuisi kirjaston 
koko henkilökunnalle. 

5.1.3 Tietopalvelun arviointilomake 

Tietopalvelun arviointilomakkeen avulla arvioidaan yksityiskohtaisesti 
tietopalvelun eri osa-alueilla vaadittavia tietoja ja taitoja sekä tarvetta 
tietopalvelutaitojen kehittämiseen ja henkilökunnan kouluttautumiseen 
(liite 2). Näihin tarpeisiin vastaamalla voidaan vaikuttaa työntekijöiden 
osaamiseen ja tietopalvelutoiminnan kehittämiseen. Arviointilomaketta 
voidaan käyttää täydennyskoulutuksen suunnitteluun, koulutustarpei-
den arviointiin ja itsearviointiin. Taulukkomuotoisen lomakkeen avulla 
arvioidaan vaadittavat tiedot ja taidot asteikoilla 1–5 ja koulutustarve 
asteikolla 1–3. Lomakkeen lopussa on myös laadullisen arvioinnin 
osio. 

Tietopalvelun arviointilomaketta oli käyttänyt vuonna 2001 haasta-
telluista neljä ja vuoden 2004 kyselyyn vastanneista kymmenen. Kyse-
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lyyn vastanneet perustelivat käyttöään useimmin arviointilomakkeen 
suhteellista etua kuvaavilla ominaisuuksilla ja sen näkyvyydellä. Vuo-
den 2005 haastatteluissa kaksi 14:stä kertoi käyttäneensä tietopalvelun 
arviointilomaketta PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (ks. kuvio 
5). 

 
Innovaatioprosessin vaihe 

I ALOITUS II KÄYTTÖÖNOTTO 

Kirjasto 

Etsintä Käsitteellinen 

testaus 

Päätöksenteko Yhteen-

sovittaminen 

Selkiytyminen Arkipäiväinen 

käyttö 

K1  

K2  

K3  

K4  

K5  

K6  

K7  

K8  

Kuvio 5. Tietopalvelun arviointilomakkeen diffuusion ja implementoinnin vaiheet 
Oulun seutukunnan kirjastoissa tammi–helmikuussa 2005. Haastattelut 2005. 

Tietopalvelun arviointilomaketta käyttäneet kirjastotoimenjohtajat oli-
vat koetelleet käytännössä arviointilomaketta sovittaen sitä yhteen omi-
en käytäntöjensä kanssa: 

[– –] on meillä ollu kyllä kokkouksessa se sillai näin vähän pinta-
puolisemmin [– –] on vaan todettu, että nämä hallitaan nämä näin. 
Että tää on semmonen, mikä, mitä mää oon kyselly kyllä… (H9, 
2005.) 

Sitä on ollu tuota sillon 2003 mulla oli, ja sitte ei sen jälkeen oo ol-
lu, että… ja seki oli semmonen ihan ite tehty systeemi, miten mää 
sitä [tietopalvelun arviointilomaketta] sitte koitin haarukoija tähän 
meijän kirjastoon sopivaksi [– –] (H13, 2005). 

Seuraavassa kuvailen tietopalvelun arviointilomakkeen havaittuja omi-
naisuuksia vuosien 2001 ja 2005 haastatteluaineistojen avulla. 

Arviointilomakkeen todettiin muun muassa olevan hyödyllinen vä-
line paljastamaan osaamisen aukkokohtia, ”semmosia kiireellisesti kor-
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jattavia heikkouksia, heikkoja kohtia” (H8, 2001). Lomakkeen käsitte-
lyn yhteydessä saatiin esiin työntekijöiden osaamisia ja ryhdyttiin miet-
timään, kuinka osaamista voisi hyödyntää kirjastoissa. Arviointituloksia 
käytettiin hyväksi heti testauksen jälkeen esimerkiksi järjestämällä 
omia pienimuotoisia koulutuksia, joissa työntekijät opastivat toisiaan 
esimerkiksi tietokantojen käytössä. Arvioinnin tulos saattoi olla myös 
ilahduttavalla tavalla työntekijöiden itsetuntoa tukeva: 

[– –] kun sitä lomaketta käytiin läpi, niin huomattiin, että meillähän 
on oikeastaan aika hienosti asiat, että ei oo kun pikkusta viilaamis-
ta (H6, 2001). 

Pienessä kirjastossa tietopalvelun arviointilomaketta oli käytetty tieto-
palveluprosessin hahmottamiseen, mistä oli hyötyä, etenkin silloin, kun 
arviointiin osallistui kirjaston koko henkilökunta: 

Se tietopalvelujen arviointilomake käytiin koko henkilökunnan 
kanssa yhdessä läpi ja mietittiin ne kaikki prosessit läpi. Sekin oli 
sinällään ihan hyödyllinen tavallaan kerrata niitä asioita ja miettiä 
ihan yksityiskohtasesti kohta kohdalta, mitä palvelutiskillä tapahtuu 
ja mitä me osataan. Että ne käytiin ihan koko henkilökunnan kanssa 
tarkkaan läpi. (H7, 2001.)  

Pienessä kirjastossa laadullisen arvioinnin osio oli koettu vaikeaksi. Al-
kuperäisen lomakkeen laajuus saattoi olla yksi syy siihen, että lomaket-
ta ei ollut käytetty vuoden 2001 testauksen jälkeen: 

Ehkä kuivahti vähän senki takia, että ei ollu kukkaan, kuka ois sitä 
esille… niin joo, nyt muistanki, se oli NN ja se oli aivan tajuton 
lanketti se, minkä kanssa me pelattiin ja se niinku hyyty heti kätte-
lyssä, ku yksi ainut innokas lähti pois, kun siinä oli aivan hirveästi, 
se oli niitä aivan ensimmäisiä versioita, jossa oli aivan valtavasti 
sitä tavaraa (H1, 2005). 

Vastauksesta näkyy, että uuden arviointivälineen puolestapuhujalla 
(edellä NN) on merkittävä rooli välineen käyttöönotossa. Kun puoles-
tapuhuja lähtee, asia unohtuu. Puolestapuhujan tärkeys korostuu silloin, 
kun väline on vaikeaselkoinen ja vaatii keskusteluja tullakseen ymmär-
retyksi (Leonard-Barton 1998; ks. myös luku 2.3.2). 
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Kahden muun pienen kirjaston johtajat totesivat, että tietopalvelun 
arviointilomaketta ei ollut otettu kirjastoissa käyttöön sen laajuuden ja 
monimutkaisuuden takia: 

Se on laaja ja jotenki siihen ei ole koskaan ollu niinku oikein aikaa 
paneutua (H8, 2005). 

[– –] siinä on kuitenki katoppa ni näitä tämmösiä tasoja ja kaikkia, 
että se on vähän liian vaikee kuitenki (H9, 2005). 

Mikäli haastateltu oli itse ollut tekemässä alkuperäistä lomaketta, se oli 
helppo ymmärtää ja täyttää: 

Minusta se oli hirveen helppoo, ainakin kun mää eilen justiin täytin 
sen, sen lomakkeen, mitä nyt tosiaan pyyettiin täyttämään, niin ei 
mulla menny siinä ku muutama minuutti varmaan. Tietenki se, että 
kun se oli mulle ennestään tuttu se niinku rakenne, niin voi ajatella, 
että se on niinku helppoa sen täyttäminen… (H6, 2005.) 

Toinen haastateltu totesi saman kiertoilmauksella: 

”on ehkä vaikea hahmottaa joitakin kysymyksiä, jos ei ole ollut itse 
tekemässä niitä” (H14, 2001). 

Jotkut vuonna 2001 haastatelluista totesivat, että lomakkeelle ei ole 
käyttöä pienessä kirjastossa, mutta se on käyttökelpoinen etenkin isossa 
kirjastossa, jossa tietopalvelu on monipuolista: 

Mut tämmöisessä ehkä näkyy sitten just joku kaupunginkirjaston 
tietopalvelu, että niillä on toista luokkaa [– –] kysymykset. Että jo-
takin Ebscoa, niin meillä tarvitse ikinä [– –]. (H1, 2001.) 

Vastakkainen näkökulma löytyi pienestä kirjastosta, jonka työntekijä 
muokkasi arvioinnin itselleen sopivaksi ja koki sen muokattuna käyttö-
kelpoiseksi. Lomakkeen sovitettavuus omiin tarpeisiin todettiinkin 
haastatteluissa yhdeksi sen eduksi: 

Tietenkin näitähän voi muuttaa ommaan käyttöön sopivaksi, jos 
tuntuu, että ei oikein passaa (H3, 2001). 

[– –] me vähän parannellaan ja muokataan näit lomakkeita, että se 
mikä ois musta hirveen tärkeetä, että ihmiset mieltäs, että lomak-
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keet on just sitä varten, että niitä kannattaa aina vähän laittaa uu-
siin muotoihin (H4, 2005). 

Tietopalvelun arviointilomakkeen havaituista myönteisistä ominaisuuk-
sista haastatellut mainitsivat yhteensopivuuden, välineen tuoman suh-
teellisen edun ja yksinkertaisuuden. Toisaalta arviointilomakkeen mai-
nittiin olleen niin monimutkainen, että sitä ei ollut otettu käyttöön. 
Osoittautui, että osallistuminen välineiden kehittämiseen oli positiivi-
sessa yhteydessä etenkin monimutkaisten välineiden käyttöönottoon, 
samoin kuin innovaation puolestapuhujan aktiivisuus. Saatu tulos vah-
vistaa aiempia tutkimustuloksia (luku 2.4). 

Laajimmin lomaketta alettiin hyödyntää, kun projektin ulkopuolisen 
ryhmän – Pohjois-Pohjanmaan maakunnan – jotkut kirjastotoimenjoh-
tajat osoittivat kiinnostusta yhteiseen arviointiin. Vuonna 2004 perustet-
tiin Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen maakunnallinen arviointi-
ryhmä, jolloin arvioinnin suunnittelu ja toteutus laajeni PARKKI-
kirjastoista koko maakunnan kirjastoihin: 

Niin, me viime maakuntakirjastokokouksessa vuosi sitte keväällä 
perustettiin tämmönen ryhmä, sen vuoksi, että, niinku osa kirjas-
toista ehkä koki, että kun me oltiin Outilaisten kanssa tai näiden 
Oulun seudun kirjastojen kanssa tehty, et he on vähän ulkona, et 
hekin haluis osallistuu tähän [– –] (H4, 2005). 

Arviointiryhmä koostui eri seutukuntia edustavista kirjastotoimenjohta-
jista ja vetovastuun otti maakuntakirjasto. 

Uusi arviointiryhmä toteutti helmikuussa 2005 maakunta-alueen 
kirjastoammattilaisten tietopalvelutaitojen arvioinnin käyttäen lomaket-
ta, jossa yhdistettiin koulutustarvekysely ja tietopalvelun arviointi-
lomake (liite 11). Saatujen tietojen pohjalta pystyttiin suunnittelemaan 
tulevaa maakunnallista koulutusta todellisten tarpeiden mukaisesti. 
Maakunnallisen, kirjastotoimenjohtajista koostuvan arviointiryhmän 
toiminta ei päättynyt tähän, vaan yhteisestä arvioinnista on muodostu-
nut jatkuva käytäntö. Kirjastoilla on yhteinen intressi, joka yhdistää nii-
tä ja edistää arviointivälineiden käyttöä. Vuosittain päätetään, mitkä 
ovat arviointikohteet ja arviointia suunnitteleva ryhmä laatii välineet, 
joilla kirjastojen eri toimintoja tai aineistoja arvioidaan. Lomake voi-
daan jakaa nopeasti sähköpostitse kunkin seutukunnan edustajakirjas-
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ton kautta kaikkiin kirjastoihin. Tulokset kootaan keskitetysti maakun-
takirjastossa, jolloin pienet kirjastot saavat tiedot käyttöönsä jalostetus-
sa muodossa. Keskitetyn tietojen keräämisen koettiin pienessä kirjas-
tossa tuovan myönteistä painetta ja pakotetta tehdä arviointia: 

[– –] tällai se on helepompi oikeestaan ottaa se tällä tavalla että 
ulukopuoliselta niinku monet asiat ois varmaan ihan hyviä tällä ta-
valla, että tulis tuolta, tuo seutukunnallinen ryhmä tekis niitä, niin 
ne ois niinku pakko tehä sitten (H9, 2005). 

Muokattu arviointiväline, tietopalvelun arviointilomakkeen ja koulutus-
tarvekyselyn yhdistelmä, oli edennyt innovaatioprosessissa yhteenso-
vittamisen vaiheeseen, jolloin innovaatio muokataan organisaation tar-
peisiin ja rakenteisiin sopivaksi. Sen avulla tehtyä arviointia hyödynne-
tään täydennyskoulutuksen suunnittelussa sekä kirjastokohtaisesti että 
maakunnallisesti. Uudistetusta tietopalvelun arviointilomakkeesta on 
tarkoitus tulla säännöllisesti käytettävä, arkipäiväinen työväline, joka 
lähetetään tietyin väliajoin maakunta-alueen kirjastojen työntekijöille. 
Alkusysäyksenä tämän arviointivälineen laajalle käytölle oli välineen 
yhdistävyys, alkuperäisten innovaatiota vastaanottaneiden kirjastojen ja 
maakunnan muiden kirjastojen yhteinen intressi. 

Tulevaisuudessa maakunnallinen arviointiryhmä käy läpi arviointi-
lomakkeen aina ennen kuin se lähetetään vastaajille, joten käyttäjien 
edustajat pystyvät itse vaikuttamaan lomakkeen ominaisuuksiin. Näin 
käyttäjät on sitoutettu arviointivälineen käyttöön ottamalla heidät mu-
kaan kehittämisriskien ja -vastuiden jakamiseen (vrt. Leonard-Barton 
1988). Käyttöönotosta päätettäessä on myös sovittu vastuutahoista, joil-
la kullakin on oma roolinsa arviointivälineen käytössä. 

5.1.4 Koulutustarvekysely 

Koulutustarvekysely on yksisivuinen, strukturoitu lomake, joka antaa 
mahdollisuuden myös sanalliseen kommentointiin (liite 3). Sillä voi-
daan kartoittaa koko kirjaston työntekijöiden koulutustarpeet ja haluk-
kuus kouluttaa kollegoita. Kysely toimii koulutussuunnittelun apuväli-
neenä, mutta vastaaja voi sen avulla myös arvioida omaa osaamistaan 
ja taitojaan suhteessa työtehtäviinsä. 
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Vuonna 2005 haastatelluista 14 henkilöstä kahdeksan ilmoitti täyt-
täneensä koulutustarvekyselyn PARKKI-projektin päättymisen jälkeen. 
Neljä kyselyn täyttäneistä työskenteli isossa kirjastossa, josta koulutus-
tarvekyselyn malli oli lähtöisin. Muokattu versio oli helppo ottaa käyt-
töön siellä, koska kysely oli vastaajille tuttu ja yhteensopiva aiemman 
käytännön kanssa. Isossa kirjastossa lomakkeen käyttäminen todettiin 
järkeväksi käytetyn työajan ja tuloksen suhteen. Siellä kyselyn täyttä-
minen oli myös pakollista. Kyselyn hyödyt ovat nähtävissä etenkin kir-
jastossa, jossa on monia yksikköjä ja jossa koulutusta järjestävä ei päi-
vittäisessä työskentelyssä pysty luomaan näkemystä koulutustarpeista 
keskustelemalla työntekijöiden kanssa tai havainnoimalla heitä. Pienes-
sä kirjastossa kyselystä todettiin olevan apua uudelle johtajalle, kun 
tämä haluaa kokonaiskuvan työntekijöiden koulutustarpeista. Sekä 
isossa että pienessä kirjastossa oli löydetty kyselyn avulla kouluttajia 
omasta henkilökunnasta. 

Jo vuonna 2001 eräs haastateltu arveli, että tietopalvelun arviointi-
lomaketta voisi käyttää itsearviointivälineenä valmistauduttaessa kehi-
tyskeskusteluihin. Myöhemmin kyseinen haastateltu oli kokeillut loma-
ketta tässä yhteydessä ja ottanut sen kehityskeskustelun apuvälineeksi. 
Lomake oli osoittautunut yhteensopivaksi kehityskeskustelukäytännön 
kanssa muuallakin: 

[– –] sitä on käytetty sillä lailla, että kun meillä on ollu tuota kehi-
tyskeskustelut omien työntekijöitten kans, niin sitä on käytetty it-
searvioinnin pohjana (H3, 2005). 

[– –] henkilökunnan kanssa noissa kehityskeskusteluissa vähän, että 
mitä niissä on semmosia, mitä haluais tai tuntee kukakin tarvitse-
vansa jatkossa (H12, 2005). 

Joissakin pienissä kirjastoissa koulutustarvekyselyn ei koettu tuovan 
suhteellista etua kirjastolle, sillä työntekijöiden tarve täydennyskoulu-
tukseen selvisi entiseen tapaan jokapäiväisessä henkilökunnan kiinteäs-
sä yhteistyössä tai vuosittain käytävissä esimies-alaiskeskusteluissa. 
Kyselyn täyttäminen saatettiin kokea turhaksi, koska järjestettävät kou-
lutustilaisuudet määräävät, millaisiin koulutustilaisuuksiin on mahdol-
lista osallistua. Kun lisäksi työntekijöiden toimenkuvat ohjaavat pitkäl-
le, kuka mihinkin koulutukseen lähtee, niin työntekijöiden aikaa ei 
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kannata käyttää lomakkeiden täyttämiseen. Jos kirjastossa on vain yksi 
työntekijä, koulutuksen ajaksi on välttämätöntä saada sijainen, mikä ei 
ole ongelmatonta. 

Koulutustarvekyselyn hyvinä ominaisuuksina mainittiin sen yksin-
kertaisuus ja demokraattisuus. Hiukan toisistaan poikkeavin painotuk-
sin kolme haastateltua totesi kyselyn käyttämisen tukevan työntekijöi-
den tasapuolista kohtelua, kun jokaiselle työntekijälle annetaan yhtäläi-
nen oikeus ilmaista koulutustarpeensa omasta näkökulmastaan: 

Se on kuitenkin semmonen henkilökohtasempi kuin se, että vaan 
jossakin yhteydessä keskustellaan tai määrätään, että keskustel-
laanpa NYT siitä ja siitä, tai koulutusasioista. (H8, 2001). 

[– –] siinä kartotettiin kaikkien työntekijöitten koulutustarve (H7, 
2005). 

[– –] minusta se on tosi hyvä arviointiväline silleen, jos ajattelee et-
tä kirjaston johto haluaa saada tietoa siitä, että mitä koulutusta ih-
miset oikeesti tarttee (H6, 2005). 

Kyselyn avulla löydettiin yllättäviä koulutustarpeita, joihin vastaamalla 
johtaja voi tukea työntekijän pyrkimystä laajentaa osaamistaan: 

Oli siellä joitakin semmosia niinku yllättäviäkin ajatuksia, että joku 
halus nimenomaan tietyntyyppiseen, tunsi tavallaan tarvetta sem-
moseen, mitä mää en ois välttämättä ajatellu, että ois tarpeellinen 
nimenomaan tuommonen koulutus. (H8, 2001). 

Koulutustarvekyselyllä saatiin siis tietoa, jota ei saataisi muuten ja tieto 
saatiin helpolla tavalla. Kysely oli myös yhteensopiva kirjastojen mui-
den käytäntöjen kanssa ja kyselylomakkeen täyttäminen oli yksinker-
taista. 

Koulutustarvekysely oli edennyt vaihtelevasti eri kirjastoissa vuo-
teen 2005 mennessä. Kahdessa kirjastossa sitä käytettiin arkipäiväisesti 
ja kolmessa sen käyttöä soviteltiin kirjaston tarpeisiin (kuvio 6). 
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Innovaatioprosessin vaihe 

I ALOITUS II KÄYTTÖÖNOTTO 

Kirjasto 

Etsintä Käsitteellinen 

testaus 

Päätöksenteko Yhteen-

sovittaminen 

Selkiytyminen Arkipäiväinen 

käyttö 

K1  

K2  

K3  

K4  

K5  

K6  

K7  

K8  

Kuvio 6. Koulutustarvekyselyn diffuusion ja implementoinnin vaiheet Oulun seutukun-
nan kirjastoissa tammi–helmikuussa 2005. Haastattelut 2005. 

Kun koulutustarvekysely yhdistettiin tietopalvelun arviointilomakkeen 
kanssa, sen käyttö laajeni edellisessä alaluvussa kuvatulla tavalla. 

5.1.5 Osaamiskakku 

Osaamiskakku kuvaa havainnollisesti, millaisia taitoja kirjastossa tarvi-
taan ja miten taitojen hallinta jakaantuu (luku 3.2.3). Osaamiskakun 
todennäköisin käyttäjä on kirjastotoimenjohtaja tai muu esimiesasemas-
sa oleva, joka voi kakun avulla arvioida kokonaisuutena alaistensa 
osaamista suhteessa kirjastossa tarvittaviin taitoihin. 

Osaamiskakkua ilmoitti vuoden 2005 haastatteluissa käyttäneensä 
viisi neljästätoista haastatellusta viidessä kirjastossa (kuvio 7). Sitä oli 
käytetty uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdyttämiseen, 
koulutuksen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Osaamiskakun 
mainittiin olevan helppokäyttöinen väline, jonka avulla pystytään arvi-
oimaan koko osaston osaamista ja asiakkaille tarjottavan palvelun laa-
tua: 

No se on niin helpon näkönen kakku, että tuota siinä kun yhteisesti 
istutaan sen kakun äärellä, kakkupöydässä, niin siinä tullee aika, 
aika tarkkaan mietityksi, että niinku oman osaston palvelun laatua, 
että millä tasolla me ollaan ja löytyykö meiltä huippua missä osios-
sa (H3, 2005). 
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Yhdessä kirjastossa osaamiskakkua oli käytetty toimenkuvia muo-
kattaessa. Haastateltu koki tämän olleen hyödyllistä valmentautumista 
myöhemmin toteutettuun arviointiin, joka tehtiin palkkausjärjestelmän 
muutoksen yhteydessä: 

[– –] nyt on tullu kaikki nää tota työn arvioinnit ja sitte palkan-
lisäjuttu ja kaikki tämmönen, niin sitte siinä kaikki tämmöset por-
rastukset, niin on ollu ihan hyviä, että meillä on ollu jotakin omia 
käytäntöjä, että ne ei tuu kaikki ulkoa (H14, 2001). 

Tässä kirjastossa osaamiskakku oli ripustettu seinälle, missä se oli jat-
kuvasti nähtävissä. Sitä käytettiin arvioinnin välineenä yhdessä koulu-
tustarvekyselyn kanssa. 

Yhdeksän haastatelluista ei ollut käyttänyt osaamiskakkua. Mikäli 
käyttämättömyyttä perusteltiin, perusteluna oli yleisimmin välineen ko-
ettu hyödyttömyys. Siitä ei saatu suhteellista etua, kun aiemmat käy-
tännöt olivat edelleen toimivia eikä osaamiskakku tuonut parannusta tai 
lisähyötyä osaamisen arviointiin: ”minä olen [– –] riittäväksi sen 
osaamisen arvioimiseksi kokenut ihan kehityskeskustelussa niitten 
osaamisalueitten läpikäymisen” (H11, 2005). Sanottiin myös, että kir-
jastossa tiedetään, millaisia taitoja tarvitaan ja millaisia taitoja henkilö-
kunnalla on eikä lisävälineitä asian arvioimiseksi tarvita. Välineen 
yleisluonteisuuden todettiin hankaloittavan sen käyttöä osastolla, joka 
kohdistaa palvelunsa tietylle asiakasryhmälle: ”se ei välttämättä ole 
niin erikoistunut kuin mitä me tarvitsisimme” (H11, 2005). 

Yksi haastateltu sanoi kakun olevan lähinnä ajattelun apuneuvo eikä 
työväline, jota voisi konkreettisesti hyödyntää: 

[– –] on niinku semmonen ajattelumalli siihen avuksi, mut että sitä 
ei oikeastaan sillai konkreettisesti ei lasketa, kuka kuuluu mihinkä 
kakun osioon (H2, 2005). 

Osaamiskakkua käyttäneiden havainnot sen ominaisuuksista kertovat 
suhteellisesta edusta, yhteensopivuudesta ja yksinkertaisuudesta. Osaa-
miskakkua luonnehdittiin hahmottamisen apuvälineeksi, joka tukee 
koulutustarvekyselyä ja tietopalvelun arviointilomaketta. Osaamiskak-
ku oli edennyt vuonna 2005 haastatelluista kolmella arkipäiväisen 
työskentelyn välineeksi ja kahdella yhteensovittamisvaiheeseen, mutta 
loput yhdeksän haastateltua eivät olleet käyttäneet sitä lainkaan. 
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Innovaatioprosessin vaihe 

I ALOITUS II KÄYTTÖÖNOTTO 

Kirjasto 

Etsintä Käsitteellinen 

testaus 

Päätöksenteko Yhteen-

sovittaminen 

Selkiytyminen Arkipäiväinen 

käyttö 

K1  

K2  

K3  

K4  

K5  

K6  

K7  

K8  

Kuvio 7. Osaamiskakun diffuusion ja implementoinnin vaiheet Oulun seutukunnan 
kirjastoissa tammi–helmikuussa 2005. Haastattelut 2005. 

5.1.6 Arviointivälineet kirjastolain vaatimusten näkökulmasta 

Vuoden 1998 Kirjastolaissa yleiset kirjastot velvoitetaan arvioimaan 
kirjastopalvelujen saatavuutta, kehittämistä, toteutumista, taloudelli-
suutta ja laatua (Kirjastolaki 1998). Seuraavassa kuvailen PARKKI-
projektissa kehitettyjen arviointivälineiden käyttöä kirjastopalveluiden 
arvioimiseen. 

Tietopalvelun arviointilomakkeen, koulutustarvekyselyn ja osaa-
miskakun avulla voidaan arvioida henkilökunnan osaamista. Ne toteut-
tavat kirjastolain arviointivelvoitteita välillisesti pyrkiessään paranta-
maan kirjastopalveluiden laatua vahvistamalla työntekijöiden osaamis-
ta. Näiden arviointivälineiden avulla tarkastellaan, mitä osaamista kir-
jastossa tarvitaan ja minkälaista koulutusta tarvitaan osaamisen ylläpi-
tämiseksi. Koulutustarvekyselyllä saadaan tietoa suunniteltaessa kirjas-
tohenkilökunnan täydennyskoulutusta, joka tukee henkilökunnan osaa-
mista. Osaamiskakku toimii kirjastotoiminnan kehittämisen apuna ha-
vainnollistaessaan, millaista osaamista kirjastossa tarvitaan ja kuinka 
monen henkilön täytyy hallita eri taitoja. Tietopalvelun arviointilomak-
keen avulla voidaan arvioida henkilökunnan tietopalveluosaamista mo-
nipuolisesti. Osaaminen vaikuttaa henkilökunnan kykyyn tarjota kirjas-
topalveluja asiakkaille ja edistää kirjastoon hankittujen aineistojen saa-
tavuutta. Lomakkeen avulla voidaan arvioida eritellysti tietopalvelun 



 122 

eri osa-alueiden kehittämistarpeita. Osaamisalueiden arvioinnin kautta 
voidaan kohdentaa henkilökunnan koulutus oikein ja sitä kautta kohen-
taa asiakkaiden saaman palvelun laatua. 

PARKKI-projektin yhtenä menetelmällisenä lähtökohtana oli port-
folion hyödyntäminen kirjastojen koko toiminnan arviointi- ja kehittä-
misvälineenä. Eri tiimit tekivät portfolioita ja testasivat niiden toimi-
vuutta. Seuraavassa analysoin lastenkirjastotiimin tekemää lastenkirjas-
totoiminnan portfoliota ja sen tarjoamia mahdollisuuksia vastata Kirjas-
tolain (1998) vaatimuksiin. 

Lastenkirjastotoiminnan portfoliossa määritellään lastenkirjastotoi-
minnan toimintafilosofia ja tavoitteet suhteuttamalla ne ensin laajem-
paan kontekstiin, yleisten kirjastojen toimintafilosofiaan ja tavoitteisiin: 

Yleisen kirjaston päämääränä on olla toimialueensa asukkaiden tie-
tovarannon laajentajana ja tukea ihmisten elinikäistä koulutusta. 
Sen lisäksi kirjaston tehtävä on tarjota asukkaille kirjallisen kult-
tuurin käyttömahdollisuus tasavertaisesti kaikille. Tämän mahdol-
listaa kirjastopalvelujen maksuttomuus. (Rasinkangas 2001b, 42.) 

Portfoliossa lastenkirjastotyön kuvataan toimivan edellä mainittujen 
periaatteiden mukaisesti ja käytännössä toteuttavan yleisen kirjaston 
tehtäviä: 

Lastenkirjastotyö monipuolisuudessaan niveltyy em. periaatteisiin 
ollessaan tukemassa koulutusta ja kasvatusta, sekä antaessaan 
elämyksiä kirjallisen kulttuurin alueelta. Lukemiskasvatus, lukuhar-
rastuksen lisääminen ja kirjaston tarjoamien sekä kirjallisten että 
teknisten tietovarantojen käytön opastaminen ohjaavat lapsia ja 
nuoria elinikäisen oppimisen tielle. (Rasinkangas 2001b, 42.) 

Mainitut päämäärät määrittelevät, mitä kirjaston toimintaa kuvaavia 
dokumentteja portfolioon kerätään. Siihen kerätään dokumentteja 

1. koulutuksen ja kasvatuksen tukemisesta 
2. lapsille annetuista kirjallisista elämyksistä 
3. kirjallisten ja teknisten tietovarantojen käytön edistämisestä 
4. pyrkimyksistä lisätä lukuharrastusta 
5. lukuharrastuksen lisäämisen onnistumisesta. 



 123 

Vastauksia näihin kysymyksiin saadaan portfolion toimintamuotojen 
kuvauksesta (ks. Rasinkangas 2001b, 45), jossa esitellään määrällisiä 
tietoja siitä, kuinka aktiivisesti koulutusta ja kasvatusta on tuettu teke-
mällä kirjapaketteja kouluille ja teemapaketteja päiväkodeille (edellä 
kohta 1). Tällöin mittareina ovat kirjapakettien ja teemapakettien luku-
määrä. Kirjallisten elämysten antamista voidaan mitata esimerkiksi kir-
javinkkaustilaisuuksien määrällä ja elämysten tukemista vaikkapa nuk-
keteatteriesitysten määrällä (kohta 2). Kirjallisten ja teknisten tietova-
rantojen käytön edistämisen mittareita ovat muun muassa kirjastovie-
railujen, tiedonhaun opetuskertojen ja tiedonhakukilpailujen lukumää-
rät (kohta 3). Lukuharrastuksen lisäämisen tapoja (kohta 4) kokonai-
suudessaan voidaan arvioida edellä mainittujen aktiviteettien yhteen-
lasketulla lukumäärällä ja lukuharrastuksen lisääntymistä lainaus- ja 
kävijämäärillä (kohta 5). Kerätyn informaation avulla voidaan siis arvi-
oida, kuinka hyvin on toteutettu tavoitteiden mukaisia kirjastopalveluja 
ja edistetty kirjaston välittämien aineistojen saatavuutta. 

Edellä on kuvattu kirjastopalvelujen tuotoksia, joiden todentaminen 
on suhteellisen helppoa. Tilastoitavat kohteet määritellään ja niistä pi-
detään tarkasti kirjaa. Toiminnan laatua voidaan arvioida tarkastelemal-
la toimintamuotojen onnistumista ja yhteistyökuvioita eri toimijoiden 
kanssa. Yhteistyökuvioita hahmotellaan lastenkirjastotyön tavoitelau-
sumassa: 

Päämääränsä saavuttamiseksi lastenkirjastotyön keskeisenä peri-
aatteena on oltava jatkuvaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön pää-
seminen toimialueen muiden lasten ja nuorten parissa työskentele-
vien yhteisöjen ja laitosten kanssa. (Rasinkangas 2001b, 42.) 

Lastenkirjastotyölle asetetun, edellä esitellyn periaatteen todetaan to-
teutuvan: ”alueen yhteistyöryhmän kautta olemme aktiivisesti mukana 
’yhdessä elämään’ -kampanjassa ja näin tiiviissä vuorovaikutuksessa 
nuorisotoimen, seurakunnan, asukasyhdistyksen ym. toimijoiden kans-
sa”. Monimuotoinen ja ympäröiviin olosuhteisiin reagoiva yhteistyö 
edistää palvelujen saatavuutta tekemällä kirjaston palveluja tutuksi ja 
yhteistyökuvioilla voidaan lisätä toiminnan taloudellisuutta: ”Tämä 
[vieraileva esiintyjä] tuli halvaksi, korvaukseksi mennään vinkkaamaan 
koululle.” Yhteistyökuvion laatu arvioidaan hyväksi: ”sisällöltään 
vaihtelevat yhteistyökuviot osoittavat, että yhteistyökumppani muistaa 
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eri tilanteissa kirjastoa ja arvostaa sen toimintaa”. (siteeraukset: Las-
tenkirjastotoiminnan… 2001.) Edellä kuvattu analyysi osoittaa, että 
portfoliota käyttämällä voidaan toteuttaa Kirjastolain vaatimaa arvioin-
tia. 

5.1.7 Yhteenveto 

Vuoden 2001 teemahaastattelujen mukaan PARKKI-projektissa kehite-
tyt uudet arviointivälineet pystyvät tarjoamaan monenlaista suhteellista 
etua yleisille kirjastoille. Portfoliota käytettiin koko kirjastotoiminnan 
tai jonkin osa-alueen suunnitteluun ja arviointiin, arkistointiin, päättäjil-
le tiedottamiseen, perehdyttämiseen ja vuosikertomuksen laadintaan. 
Koulutustarvekyselyä hyödynnettiin koulutuksen suunnittelussa, kou-
luttajien etsinnässä, työntekijöiden itsearvioinnissa, kehityskeskuste-
luissa ja koulutustarpeiden systemaattisessa kartoituksessa, jossa kaikki 
työntekijät saivat kyselyn avulla samanarvoisesti oman äänensä kuulu-
viin. Tietopalvelun arviointilomaketta käytettiin tietopalveluprosessin 
hahmottamiseen, yksikön tai osaston tietopalveluosaamisen kokonai-
suuden arviointiin sekä kehityskeskusteluissa. Osaamiskakkua käytet-
tiin perehdyttämiseen, toiminnan kehittämiseen, henkilökunnan osaa-
misen kokonaisuuden hahmottamiseen ja toimenkuvien muokkaami-
seen. Tietopalvelun arviointilomaketta pidettiin muunneltavuutensa ta-
kia helposti yhteensovitettavana kirjaston aiempien käytäntöjen kanssa. 
Koulutustarvekysely sopi yhteen kehityskeskustelukäytäntöjen kanssa 
ja osaamiskakku auttoi koulutustarvekyselyn ja tietopalvelun arviointi-
lomakkeen avulla saatujen tietojen jäsentämisessä. 

Lastenkirjastoportfolion analyysi osoitti, että portfoliota käyttämäl-
lä voidaan vastata Kirjastolaissa asetettuihin arviointivaatimuksiin. 
Portfolio on kokonaisvaltainen arviointiväline, jonka avulla voi arvioi-
da kirjastopalvelujen saatavuutta, kehittämistä, toteutumista, taloudelli-
suutta ja laatua. Kolme muuta arviointivälinettä vastaavat Kirjastolain 
vaatimuksiin välillisesti, kun pyritään lisäämään henkilökunnan osaa-
mista ja parantamaan sitä kautta kirjastopalvelujen laatua. 

Havaituista monenlaisista suhteellisista eduista huolimatta arvioin-
tivälineet eivät olleet levinneet laajaan käyttöön vuoden 2004 maalis-
kuuhun mennessä. Ei voida puhua organisaatiotason innovaatioproses-
seista, mutta yksilöt olivat edenneet innovaatioprosesseissaan vaihtele-
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vasti. Vuoden 2005 helmikuussa tehtyjen haastattelujen mukaan puolet 
14 haastatellusta oli ottanut käyttöönsä portfolion. Viidellä heistä käyttö 
oli edennyt arkipäiväistymisen vaiheeseen. Osaamiskakkua käytti kol-
me haastateltua arkipäiväisesti ja kaksi sovitellen yhteen muun työs-
kentelynsä kanssa. Koulutustarvekyselyä oli käyttänyt kahdeksan haas-
tateltua viidessä kirjastossa, mutta tietopalvelun arviointilomaketta vain 
kaksi haastateltua. Tietopalvelun arviointilomakkeen käyttö kasvoi 
voimakkaasti, kun se yhdistettiin koulutustarvekyselyyn. Kuviossa 8 on 
esitetty yhteenveto arviointivälineiden etenemisvaiheesta tammi–helmi-
kuussa 2005. 
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Innovaatioprosessin vaihe 
I ALOITUS II KÄYTTÖÖNOTTO 

Kirjasto  

Etsintä Käsitteellinen 
testaus 

Päätöksen-
teko 

Yhteen-
sovittaminen 

Selkiytyminen Arkipäiväinen 
käyttö 

K1 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K2 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K3 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K4 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K5 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K6 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K7 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
K8 Pf  
 Tpa  
 Ktk  
 Ok  
 Ktk+tpa  
 
Pf = portfolio 
Tpa = tietopalvelun arviointilomake 
Ktk = koulutustarvelomake 
Ok = osaamiskakku 
Ktk+tpa = yhdistetty koulutustarvekysely ja tietopalvelun arviointilomake 

Kuvio 8. Tutkittujen arviointivälineiden diffuusion ja implementoinnin vaiheet Oulun 
seutukunnan kirjastoissa tammi–helmikuussa 2005. Haastattelut 2005. 
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Arviointivälineen käyttämättömyyden syyksi mainittiin vuoden 
2004 kyselyssä useimmin se, että sitä ei tunnettu. Toiseksi yleisin syy 
oli, että arviointivälinettä ei ollut pidetty esillä eikä markkinoitu. Väli-
neistä portfolio sai eniten mainintoja ominaisuuksista, jotka olivat eh-
käisseet sen käyttöä. Haastatteluissa portfolion sanottiin olevan moni-
mutkainen väline, jonka käyttöönottaminen vaatii runsaasti työstämistä. 
Innovaation monimutkaisuus onkin yksi syy innovaation huonolle le-
viämiselle ja vähäiselle käyttöönotolle (Leonard-Barton 1988; Rogers 
1995, 242–243; Clayton 1997, 12–51). Portfolion käyttöä rohkaistiin 
jakamalla portfoliokansioita kaikille halukkaille ensimmäisen projekti-
vuoden lopussa, jotta työntekijät olisivat kokeilleet sen käyttöä. Aiem-
missa tutkimuksissa kokeiltavuuden on todettu lisäävän innovaatioiden 
leviämistä ja käyttöönottoa (Rogers 1995, 243), mutta tässä tapauksessa 
näin ei käynyt. 

Teemahaastattelujen analyysi tukee aiempia tutkimustuloksia inno-
vaatioiden käyttöönottoon yhteydessä olevista tekijöistä. Kaikkien ar-
viointivälineiden kohdalla suhteellinen etu ja yhteensopivuus olivat sel-
keimmin positiivisessa yhteydessä välineen käyttöönottoon. Lomake-
muotoisia arviointivälineitä pidettiin yleensä yksinkertaisina ja toimin-
tatapojen kanssa yhteensopivina, mutta tietopalvelun arviointilomake 
oli koettu myös monimutkaiseksi. Tietopalvelun arviointilomakkeen ja 
koulutustarvekyselyn ominaisuuksista oli hyödynnetty muokattavuutta, 
kun ne oli yhdistetty ja otettu laajempaan, maakunnalliseen käyttöön. 
Yhdistämisen suunnittelua ja toteutusta edelsi Oulun seutukunnan 
PARKKI-kirjastoihin kohdistettu ulkoinen paine, kun maakunnan muut 
kirjastot halusivat osallistua yhteiseen arviointiin. Innovaation leviämi-
sen ja käyttöönoton on huomattu nopeutuvan, mikäli jokin innovaation 
käyttöönottaneen organisaation yhteystaho kiinnostuu innovaatiosta ja 
ryhtyy tukemaan sen käyttöä joko taloudellisesti tai poliittisesti 
(Clayton 1997, 28–30; ks. myös Pungitore 1995, 166). Tutkimuskoh-
teena olleista arviointivälineistä ulkopuolisen leviämissysäyksen saivat 
tietopalvelun arviointilomake ja koulutustarvekysely, jotka yhdistämäl-
lä ryhdyttiin maakunnallisen tietopalvelun arviointilomakkeen avulla 
arvioimaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kaikkien kirjastojen tieto-
palvelua keväällä 2005. 
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5.2 Kirjastojen ominaisuudet 

Tutkittaessa organisaation innovatiivisia ominaisuuksia kiinnitetään 
huomio siihen, mitä yhteyksiä organisaation ominaisuuksilla on inno-
vaatioiden leviämiseen, omaksumiseen ja käyttöönottoon organisaatios-
sa. Organisaation ominaisuuksina on tutkittu organisaation kokoa, kes-
kittymistä, formaalisuutta, kompleksisuutta, verkostoituneisuutta ja re-
sursseja. 

Organisaation koon ja innovatiivisuuden suhdetta käsitelleet tutki-
mukset ovat päätyneet keskenään ristiriitaisiin tuloksiin eikä ole löydet-
ty selkeitä todisteita siitä, että organisaation koko vaikuttaisi innovaati-
oiden kehittämiseen ja käyttöönottoon selkeästi positiivisesti tai nega-
tiivisesti (Camizón-Zornoza ym. 2004). Organisaation rakenteen tai 
käytössä olevien resurssienkaan ei ole havaittu korreloivan organisaati-
on innovatiivisuuden kanssa, vaan riippuen innovaatioprosessin vai-
heesta tietyn ominaisuuden on havaittu vaikuttavan joko innovatiivi-
suutta edistävästi tai ehkäisevästi. (Zaltman ym. 1973, 134–155; Rogers 
1995, 381; Nohria & Gulati 1996.) Ryhtyessäni tutkimaan, millaisia 
innovatiivisia ominaisuuksia Oulun seutukunnan PARKKI-kirjastoilla 
on ja millaisia yhteyksiä näillä ominaisuuksilla on uusien arviointiväli-
neiden käyttöönottoon, lähdin siis kartoittamaan varsin epäselvältä 
näyttävää asiaa. 

Klein ja Sorra (1996) ovat todenneet, että organisaation käyttöönot-
toilmasto vaikuttaa innovaatioiden käyttöönottoon. Ennen kirjastojen 
ominaisuuksien tarkastelua kuvailen kirjastojen arviointihistorioita, jot-
ka ovat olleet muodostamassa uusien arviointivälineiden käyttöönot-
toilmastoa. 

5.2.1 Kirjastojen arviointihistoriat 

Innovaation yhteensopivuutta vastaanottajan arvojen, tarpeiden ja ko-
kemusten kanssa pidetään yhtenä tekijänä, joka edistää innovaation 
omaksumista ja käyttöönottoa. Mikäli innovaatioon voidaan liittää po-
sitiivisia merkityksiä, se on helppo omaksua ja ottaa käyttöön, kun taas 
innovaatioon liitettävät negatiiviset merkitykset hidastavat tai estävät 
innovaation omaksumisen ja käyttöönoton. (Rogers 1995, 224–227.) 
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PARKKI-projektissa kehitettiin ja testattiin ensisijaisesti laadullisia 
arviointivälineitä kirjastotoiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Ar-
viointia on yleisissä kirjastoissa tehty määrällisten mittareiden avulla jo 
pitkään18, mutta on kaivattu myös menetelmiä ja välineitä, jotka kertoi-
sivat kirjastotyön laadusta ja vaikutuksista palvelun käyttäjiin (ks. esim. 
Goodall 1988, Niemitalo 1996; Poll 2005; Markless & Streatfeald 
2006). Suomessa kirjastojen laadullista arviointia on kehitetty aiemmis-
sakin hankkeissa (Karjalainen 1990, Savolainen 1991, Helsingin… 
1997, Koivu & Schönberg 1997, Kirjastot… 1998, Laadun… 2000, 
Niinikangas & Näätsaari 2000b) ja myös PARKKI-projektiin osallistu-
neet kirjastot ovat tehneet arviointia ja olleet mukana arviointiprojek-
teissa. Näistä saadut kokemukset olivat vaikuttamassa siihen, miten uu-
siin arviointivälineisiin suhtauduttiin; kokemukset ovat voineet tehdä 
organisaatiot ja työntekijät vastaanottavaisiksi uusille arviointivälineille 
tai vaihtoehtoisesti luoda epäilevän tai negatiivisen asenteen arviointia 
kohtaan. 

Ison maakuntakirjaston toimintaa on arvioitu monipuolisesti. Arvi-
ointia on toteutettu kirjastonsisäisesti, kaupungin hallintokuntien kans-
sa, maakuntakirjastojen kesken ja valtakunnallisesti. Arviointi on ollut 
ensisijaisesti määrällistä, kun on tehty maakunnallisia ja valtakunnalli-
sia tilastollisia vertailuja, toimitettu tilastoja opetusministeriöön, sovel-
lettu panos–tuotos-ajattelua laskettaessa, paljonko kirjastopalvelu mak-
saa, tehty resurssivertailuja kulttuuritoimen sisällä ja kartoitettu tieto-
kantojen käyttöä. Tilastoaineistojen pohjalta on laadittu lähikirjastoista 
palvelukuvaselvityksiä, joihin lasketaan tunnuslukuja, kuten asiakkai-
ta/työntekijä, lainoja/työntekijä ja lainoja/aukiolotunti. Myös laadullista 
arviointia on tehty arvioitaessa työn vaativuutta, suunniteltaessa organi-
saatiouudistusta ja luotaessa kirjastotoimen strategiaa. Toimintakerto-
musperinne on pitkä ja ylimmät johtavat käyttävät toimintakertomusta 
aktiivisesti suunnittelutyössä. Kehityskeskusteluja on käyty jokaisen 
työntekijän kanssa 1980-luvun lopusta saakka ja työhyvinvoinnin ja 
työyhteisön useita vuosia kestäneeseen arviointiin ovat osallistuneet 
kaikki työntekijät. Arviointia ovat tehneet etupäässä ylimmät johtajat, 

                                                 
18 Ensimmäinen, Kaarle Werkon kokoama yleisten kirjastojen tilastotietoja sisältävä julkaisu Tietoja ja 
mietteitä Suomen kansa- ja lasten-kirjastoista ynnä luku-yhdistyksistä ja luennoista Vuoteen 1875 ilmestyi 
vuonna 1879. 
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mutta 2000-luvulla on otettu mukaan myös muita työntekijöitä. Keski-
johtoon kuuluva maakuntakirjaston työntekijä mainitsi arvioinnin ole-
van arkipäiväinen osa päätöksentekoa. Hänen mukaansa päätösten ta-
kana on aina arviointi: 

[– –] jos tehhään jotain päätöksiä ja muutoksia toimintaan, niin että 
miksi se tehhään, niin silloinhan se on arviointia. Joku muu kato-
taan paremmaksi, kätevämmäksi. (H3, 2001.) 

Myös saman kirjaston kirjastonhoitaja piti arviointia jatkuvana toimin-
tatapana: 

Sitähän arvioi omaa työtään koko ajan… (H6, 2001). 

[– –] meillä arvioidaan osastolla, että mietitään, että miten jotakin 
voitas parantaa. Ja sitten talossa yleensäkin, niin koko ajanhan me 
niinku mietitään, että onko jotakin korjaamisen varraa. Että se ei 
oo mikään projekti, vaan se on jatkuvaa toimintaa. (H6, 2001.) 

Alkuvaiheessa systemaattinen arviointi oli tuntunut oudolta, mutta kun 
sen suhteutti omaan aiempaan työskentelyyn, löytyi yhteneväisyyksiä: 

Mm… niin no tuollai niinko tavallaan systemaattisena toimintana 
tai siis jonku tommosen välineen kehittämisen kannalta niin oli ou-
toa ja uutta. Mutta sitte kun huomas, että itehän mä oon tehny koko 
ajan sitä, että sitä ei ollu ajatellu ollenkaan, että arvioi. Et niinku 
tuo kehityskeskusteluki, sillon minä rupesin ite miettimään sitten, 
kun mää sitä lomaketta kattoin, että mun mielestä sekin on ihan sel-
keästi arviointia, vaikka siinä oiski vaan yksilön tasolla ja sitten 
osastonjohtaja keskustelee taas sitten kirjastotoimenjohtajan kanssa 
siitä osaston arvioinnista ja sit taas arvioidaan sitä koko toimintaa. 
(H6, 2001.) 

Pienissä kirjastoissa oli kokemuksia arvioinnista monista yhteyksistä. 
Yhdessä kirjastossa esimies oli arvioinut itseään ja alaiset esimiestään, 
toisessa oli osallistuttu kunnan sivistyslautakunnan strategiatyöskente-
lyyn, tehty tilastollisia vertailuja muihin kirjastoihin ja tehty itse tai tee-
tetty kirjastoalan opiskelijoilla asiakaskyselyjä. Kolmannessa oli käy-
tetty tilastoja ja kyselyitä arvioitaessa kokoelmia, niiden monipuoli-
suutta ja käytettävyyttä. Outi-kirjastojen yhteistyön kehittämistä oli 
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kartoitettu asiakaskyselyllä ja yksi kirjastotoimenjohtajista oli tutkinut 
opinnäytetyönään verkostoitumisen vaikutusta kirjastojen väliseen yh-
teistyöhön. Pienissä kirjastoissa arviointi oli yleensä johtajien vastuulla, 
mutta myös muiden työntekijöiden mainittiin tehneen jonkin verran 
arviointia. Arviointi oli koettu vaikeaksi, koska siihen ei ollut tarjottu 
välineitä. Yhden vastaajan mielestä arviointiin ei ollut paneuduttu kun-
nolla, vaan se oli tehty ”pakkopullana ja sattumanvaraisesti” (H5, 
2001). Henkilökunta koki myös kiireen estävän arviointityötä: 

Kaikilla on käsitys siitä, että on kiire – ei ehditä pohtia ja kehitellä 
asioita vaikka kaikenlainen arvioiminen on kuitenkin kaikkien par-
haaksi (H5, 2001). 

Toisessa kirjastossa systemaattista arviointia ei ollut juurikaan tehty ja 
jos jotakin oli yritetty, niin sekin oli jäänyt kesken ja unohtunut: 

PR: Onko täällä aikasemmin ollu näitä arviointijuttuja? 

Ei, just tuosa mietittiin. Mää että minä en oo ite ollu koskaan ja ky-
selin vähän toisilta, että kun oo ollu välillä kuitenki pois, että en oo 
sillai ollu, niin ei ne muista muutkaan, että ois mittään niin tietoses-
ti arvioitu. Joskus on ollu niitä, mitä nytkin näihin palakkajuttuihin 
kuuluu, edellisen kerran kun on ollu tämmönen palakkahomma, niin 
joku on kulukenu, mutta sekin oli kuivunu kassaan, että siitä ei ollu 
sen kummempaa tullu. (H1, 2001.) 

Asenteet arviointia kohtaan olivatkin muodostuneet negatiivisiksi: 

Ja just kaikki nämä arvioinnit, niin kaikki ottaa heti sen kannan, et-
tä ’kauhian työlästä ja hirviää’ ja eikä sitä ymmärretä, että kun sen 
kerran tekis, niin sitte sehän ois helepompaa aina. Että se on niinku 
semmonen ongelma. (H1, 2001.) 

Ratkaisuna ongelmaan haastateltu esitti kaikkien työntekijöiden osallis-
tumista arviointityöhön: 

Siinä mielessä se oiskin just hyvä, että sitä ois enempi sillai esimer-
kiksi koko kirjaston väki joutus tekemissiin. Että ne ei ois vaan ne 
samat, koska ei se etene ainakaan meillä mihinkään. (H1, 2001.) 
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Pienemmät kirjastot olivat osallistuneet juuri ennen PARKKI-projektin 
alkamista valtakunnalliseen laatuhankkeeseen, johon suhtautuminen 
vaihteli. Hankkeeseen sisältyviin koulutuksiin oli osallistunut myös 
muita kuin kirjastotoimenjohtajia, mutta hankkeen ei koettu antaneen 
ainakaan välittömästi mitään konkreettista apua arviointiin. Työntekijät 
olivat pitäneet koulutusta jopa huonona, minkä eräs johtaja arveli vai-
kuttaneen myöhemmin tehtyyn arviointityöhön: 

[– –] Ja se oli ehkä sitten, mä en tiedä, koettiinko se se ensimmäi-
nen [– –] koulutus siitä arvioinnista niin semmosena negatiivisesti, 
että se oli sitten kaikki muukin arviointi jälkeen päin on koettu, että 
ei se, että kun se on vaan semmosta riesaa (H12, 2005). 

Tiimien jäsenten haastatteluissa vuonna 2001 vain yksi otti oma-
aloitteisesti esille kyseisen laatuprojektin. Muille se muistui mieleen 
vasta, kun kysyin siitä. Projektilla ei nähty olleen vaikutuksia kirjasto-
jen työskentelyyn: 

Kukkaan muista mittään ennää siitä [– –] just täsä vastakkain mie-
tittiin, että meillä oli niitä laatukokkouksiakin, missä käytiin läpi 
niitä, kun meillä oli semmonen kysely. Ja käytiin niitä kysymyksiä 
sitten niitä vastaustuloksia läpi, ja sekin jäi kesken, kun meillä tuli 
tämä muutto. Niin mehän on kaikki nollattu saman tien. Että sekin 
oikeastaan kuivahti. (H1, 2001.) 

Jotenki siitä on jääny niin epämääränen kuva, että oliko se… miten 
siihen oikeen sitouduttiin, kun ei… 

PR: Kävik sää niissä koulutuksissa? 

Kävin, kävin ja siellä kyllä mietittiin näitä kaikkia konsteja, mutta 
ei mittään oo jääny kätteen. (H5, 2001.) 

Kaksi haastatelluista mainitsi olleensa mukana laatuhankkeessa, jossa 
toinen sanoi tehneensä aika paljon arviointia. Myöhemmässä käytännön 
työssä arviointiprojektin tulokset eivät kuitenkaan näkyneet. Syynä tä-
hän haastateltu arveli olleen projektin lähtökohtien: 

Ehkä se ei ollu siinä laatuprojektissa se lähtökohta niin kirjastokoh-
tanen (H7, 2001). 
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Kaksi johtajaa arvioi, että hankkeeseen oli sisältynyt tarpeellista työs-
kentelyä, kuten kirjastoprosessien hahmottamista. Arveltiin, että hank-
keen aikana osallistujilla ei ollut vielä valmiuksia vastaanottaa koulu-
tuksessa esiteltyjä asioita, mutta hankkeesta saatiin hyvää pohjaa arvi-
oinnin systemaattiselle jatkamiselle. Työntekijät joutuivat ensimmäistä 
kertaa pohdiskelemaan toimintafilosofiaa ja toimintaympäristöä, käy-
mään läpi kirjaston toimintaprosesseja ja tutkimaan kirjaston vahvuuk-
sia ja heikkouksia. Oli myös alustavasti tutustuttu arviointiterminologi-
aan, mikä saattoi auttaa ymmärtämään arviointimenetelmiä ja -välineitä 
koskevaa tietoa myöhemmissä arvioinneissa. 

Vuonna 2001 seitsemän yhdeksästä haastatellusta (78 %) arvioi, et-
tä heidän kirjastossaan tai osastollaan suhtautuminen arviointiin oli 
etupäässä myönteistä tai neutraalia ja kaksi haastateltua (22 %) arvioi 
työntekijöiden suhtautuneen arviointiin kielteisesti. Kirjastoammattilai-
sille lähetetyn kyselyn tulokset olivat samansuuntaisia. 26 vastanneesta 
21:llä (80 %) oli aiemmista arvioinneista enimmäkseen myönteisiä tai 
neutraaleja kokemuksia ja 2 vastaajalla enimmäkseen kielteisiä koke-
muksia (taulukko 10). Kolme vastaajaa ei osannut määritellä kokemuk-
siaan annetulla asteikolla. Useimmin oli arvioitu omaa työskentelyä (21 
vastaajaa), toiseksi useimmin oli tehty muunlaista arviointia (13 vastaa-
jaa) ja vähiten oli arvioitu kirjaston toimintaaa (10 vastaajaa). 

Taulukko 10. Kirjastoammattilaisten arviointikokemukset. Kysely 2004. 

Vastaajat (N = 26) Kokemukset arvioinnista 

n % 

Enimmäkseen myönteisiä 11 42 

Neutraaleja 10 38 

Enimmäkseen kielteisiä 2 8 

En osaa sanoa 3 12 

Yhteensä 26 100 

Työntekijöiden asenteet olivat siis enimmäkseen myönteisiä tai neutraa-
leja. Neutraalius voi tarkoittaa myös välinpitämättömyyttä, mikä ei luo 
innovaatioiden leviämiselle ja käyttöönotolle suotuisaa ilmapiiriä. Vä-
häinen kokemus nimenomaan kirjastotoiminnan arvioinnista saattoi 
ehkäistä esimerkiksi portfolion leviämistä ja käyttöönottoa. 
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PARKKI-projekti käynnistettiin Oulun seutukunnan kirjastoissa ti-
lanteessa, jossa arviointikulttuuri korosti johtajien roolia arvioinnissa. 
Pienten kirjastojen työntekijöillä oli takana ristiriitaisia ja pettymyksen-
kin tunteita herättänyt arviointihanke. Ne työntekijät, jotka olivat teh-
neet arviointia, olivat sisäistäneet arvioivan ajattelutavan ja PARKKI-
projektin tavoitteet olivat yhdensuuntaiset heidän työskentelynsä kans-
sa. Joukossa oli myös arviointiin kielteisesti suhtautuvia työntekijöitä. 

Isossa kirjastossa tehty aiempi aktiivinen arviointityö ei näkynyt 
PARKKI-projektissa tehtyjen arviointivälineiden aktiivisena käyttönä. 
Haastatelluista yksi työntekijä oli käyttänyt itsenäisesti koulutustarve-
kyselyä, tietopalvelun arviointilomaketta ja osaamiskakkua projektin 
päättymisen jälkeen. Tämä keskiportaan johtaja oli arvioinut itsenäises-
ti kirjaston toimintaa ennen PARKKI-projektia, joten arviointi oli hä-
nelle tuttua. Muut haastatellut olivat vastanneet keskitetysti järjestettyi-
hin kyselyihin. Syitä arviointivälineiden käyttämättömyyteen voi etsiä 
paitsi välineiden ominaisuuksista (luku 5.1) myös siitä, että arviointityö 
on kyseisessä kirjastossa perinteisesti kuulunut ensisijaisesti esimiesten 
toimenkuvaan. Yhteistoimintakulttuuria oli kuitenkin viritelty jo 1980-
luvulla ja 2000-luvulle tultaessa arviointityöhön oli otettu mukaan esi-
miesten lisäksi myös muita työntekijöitä. Ylintä johtoa edustanut haas-
tateltu oli tehnyt aiemmin runsaasti arviointia, mutta ei käyttänyt 
PARKKI-projektissa kehitetyistä arviointivälineistä muuta kuin muo-
kattua tietopalvelun arviointilomaketta, jota oli alettu käyttää koko 
maakunnan alueella. Hänellä oli aiemman arviointityön pohjalta arvi-
ointivälineitä eivätkä osaamiskakku ja portfolio tuoneet hänen arvioin-
tityöhönsä suhteellista etua. 

Pienistä kirjastoista kahdessa kirjastonhoitaja oli ottanut uusia arvi-
ointivälineitä arkipäiväiseen käyttöön. Toinen heistä oli osallistunut ai-
emmin arviointiin kirjastossaan, jossa arviointivastuu oli kirjastotoi-
menjohtajalla, mutta käytännön arviointia olivat tehneet myös muut 
työntekijät. Kirjaston arviointihistoria tuki näin kehittämistyöstä kiin-
nostuneen työntekijän itsenäistä arviointityötä. Vastikään tehty organi-
saatiomuutos oli vahvistanut työntekijöiden vastuita ja osallisuutta ar-
viointiin. Toinen uusia arviointivälineitä käyttöön ottaneista työnteki-
jöistä teki arviointityötä kirjastossa, jossa arviointi oli ollut selkeästi 
johtajan tehtävä. Arviointi-innostuksen syitä täytyykin tässä tapaukses-
sa etsiä työntekijän henkilökohtaisesta työhistoriasta, kiinnostuksesta ja 
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työhön sitoutumisesta, jotka eivät kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 
kohteena. 

5.2.2 Formaalisuus 

Formaalisuus viittaa siihen, kuinka vahvasti organisaatio korostaa työn-
tekijöiden rooleihin liittyvien sääntöjen ja tiettyjen toimintamallien seu-
raamista (Zaltman ym. 1973, 138–143). Kirjastojen työntekijöille nä-
kyvää kirjaston organisaation formaalista selkeyttä kartoitin kysymällä 
haastatelluilta, oliko heidän kirjastoissaan toimenkuvat, päätöksenteko-
tavat ja vastuut määritelty. Formaalisuuteen liittyvää joustavuutta selvi-
tin kysymällä, oliko työntekijän toimenkuvaa mahdollista muuttaa tila-
päisesti, siirrettiinkö työntekijän tehtäviä toisille työntekijöille tai voi-
tiinko työntekijän tilalle palkata sijainen, mikäli työntekijä osallistui 
esimerkiksi projektityöskentelyyn. 

Haastateltujen mukaan kirjastot ovat selkeästi rakentuneita organi-
saatioita, joissa toimenkuvat ja päätöksentekotavat on määritelty (tau-
lukko 11). Vastuiden määrittelystä ei kuitenkaan ollut yhtä selkeää käsi-
tystä. Kolme tiimityöskentelyyn osallistunutta ei osannut vastata kysy-
mykseen vastuiden määrittämisestä ja kaksi johtajaa totesi, että vastuita 
ei ollut kirjattu. 

Taulukko 11. Kirjastojen formaalisuus toimenkuvien määrittelyn, päätöksenteko-
tapojen ja vastuiden määrittelyn kannalta. Haastattelut 2005. 

Kirjastojen formaalisuus 

Toimenkuvat on 

määritelty 

Päätöksentekotavat ovat 

vakiintuneet 

Vastuut on määritelty ja 

kirjattu 

Haastateltu 

Kyllä Ei  En osaa 

sanoa 

Kyllä Ei En osaa 

sanoa 

Kyllä Ei En osaa 

sanoa 

Tiimin jäsen  

(N = 7) 

6 1 0 5 0 2 4 0 3 

Kirjastotoimenjohtaja 

(N = 6)* 

5 1 0 5 1 0 4 2 0 

*Yhden työntekijän kirjastossa nämä kysymykset eivät ole relevantteja, joten sen edustaja puuttuu 

luvuista. 

Lähes yksimielisesti haastatellut sanoivat, että toimenkuvissa voidaan 
joustaa ja tehtäviä siirtää toisille työntekijöille; vain yksi haastatelluista 
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oli sitä mieltä, että tehtäviä ei voi siirtää, vaan esimerkiksi projektin 
mukana tulevat tehtävät tehdään normaalitehtävien lisäksi eikä niistä 
poisteta mitään (taulukko 12). Toinenkin pohdiskeli tehtävien siirtämis-
tä käytännössä, mikä ei ole yksinkertaista: 

Sehän riippuu tietenkin siitä, että mihin ollaan osallistumassa ja 
kuka on osallistumassa ja mitkä tehtävät otettaisiin pois ja että pe-
riaatteessa kyllä, mutta käytäntö voi olla toinen (H1, 2005). 

Taulukko 12. Kirjastojen formaalisuus toimenkuvien muutoksen ja tehtävien siirtämi-
sen kannalta. Haastattelut 2005. 

Haastateltu 

Tiimin jäsen (N = 7) Johtaja (N = 6)* 

Kirjastojen formaalisuus 

Kyllä Ei Kyllä Ei 

Toimenkuvia voidaan muuttaa tilapäisesti 7 0 6 0 

Tehtäviä on mahdollista siirtää muille työntekijöille 6 1 6 0 

*Yhden työntekijän kirjastossa nämä kysymykset eivät ole relevantteja, joten sen edustaja puuttuu 

luvuista. 

Pienessä kirjastossa henkilökuntamäärä ja työntekijöiden taidot voivat 
asettaa rajoituksia tehtävien siirtämiselle: 

Kyllä siinä tietenki semmoista on, että tiettyjen ihmisten kesken pys-
tyy niin kun siirtämään että tietyt toiminnot siirtämään toiselle, et 
sitte tämä toinen voi osallistua mahollisesti johonki projektiin. Kyl-
lä on niinku sitä varaa sanotaan kahen-kolomen ihimisen toimen-
kuvissa. (H10, 2005.) 

Tehtävien siirtäminen voi lisätä muiden työntekijöiden töitä ja heiken-
tää työilmapiiriä: 

No sitten yritetään jakaa niitä muille. Ja se ehkä joskus aiheuttaa 
sit pahaa vertaki, jos joku toinen on kokouksissa, mutta tuota… tai 
on poissa tai tekee juuri sitä, joka näyttää että toinen ei tee nyt oi-
kiaa hommia. Mutta kyllä ne nyt kuitenkin on menny ihan. (H12, 
2005.) 

Isossa kirjastossa työskentelevä kuvaili kirjastonsa joustomahdollisuuk-
sia: 
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Voi olla, että semmonen ihminen, joka pääosin on ollu asiakaspal-
velutehtävissä ja tehny kokoelmatyötä, niin hän voi esimes olla puol 
vuotta jossaki projektissa ja sitten siihen saatetaan palkata joku ti-
lapäinen esimerkiks paikalle tai sitte välttämättä ei palkata kettää 
(H6, 2005). 

Mikäli kirjastolla on käytettävissään ylimääräisiä taloudellisia re-
sursseja sijaisten palkkaamiseen tai se voi muilla järjestelyillä irrottaa 
sopivia henkilöitä kehittämisprojekteihin, sillä on mahdollisuuksia vai-
kuttaa kehitettävien innovaatioiden ominaisuuksiin. PARKKI-projektis-
sa iso kirjasto nimesi edustajan jokaiseen tiimiin, mutta pienistä kirjas-
toista ei kaikkiin tiimeihin voitu lähettää edustajaa. Edustuksen järjes-
tymistä pidettiin arviointivälineiden tulevaa käyttöä edistävänä tekijä-
nä: 

[– –] mut kyllä niinko mun kirjaston osalta just se, että meillä oli 
niin tosi laaja se osallistuminen, niin kyllä meillä on tosi paljon tie-
toa ja taitoja niitä käyttää varmaan verrattuna moniin muihin kir-
jastoihin (H14, 2005). 

Vuoden 2001 haastatteluissa kysyin, miten PARKKI-projektiin osallis-
tuminen oli vaikuttanut haastatellun itsensä työntekoon ja työyhteisön 
muihin työntekijöihin. Vain yksi arveli, että toisten työt saattoivat li-
sääntyä jonkin verran. Muiden mielestä heidän töitään ei ollut siirretty 
toisille työntekijöille, vaan he olivat hoitaneet itse myös normaalit teh-
tävänsä. Toimenkuvien joustomahdollisuutta ei siis koettu käytetyn, 
vaikka sitä olisi ollut mahdollista käyttää. 

Innovaatioprosessin aloitusvaiheessa kirjastoissa pystyttiin toimi-
maan joustavasti ja saamaan arviointivälineiden kehittämistyöhön mu-
kaan tarvittavat henkilöt ja eri kirjastojen näkökulmat. Etenkin isossa 
kirjastossa tämä oli mahdollista. Toimenkuvien joustavuutta hyödyn-
nettiin antamalla useille työntekijöille mahdollisuus osallistua projek-
tiin. Kun osallistujat edustivat eri ammattiryhmiä, arviointiin liittyvää 
osaamista pystyttiin kehittämään laajasti ja luomaan edellytyksiä arvi-
ointivälineiden aktiiviselle käyttöönotolle. (Rasinkangas 2001b, 11). 

Yhtenä kirjastojen formaalisuuden kuvaajana tarkastelin toimenku-
vien määrittelyä. Toimenkuvan tehtävänä on selkiyttää työnjakoa orga-
nisaatiossa ja osoittaa työntekijöiden vastuut. Näin se tekee näkyväksi 
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työntekijöiden roolit ja auttaa päivittäisten töiden jakamisessa. Tässä 
tutkimuksessa kävi ilmi, että toimenkuvien määrittely oli yhteydessä 
arviointivälineiden itsenäiseen käyttöönottoon. Vuonna 2005 haastatel-
luista seitsemästä tiimeissä toimineista työntekijöistä kolmella oli arvi-
ointi kirjattu toimenkuvaan ja he myös kertoivat tekevänsä arviointia. 
Kolme haastateltua, joilla kirjausta ei ollut, eivät tehneet arviointia. Yk-
si haastateltu ei tiennyt, oliko hänen toimenkuvaansa kirjattu arviointia. 
Hän ei myöskään tehnyt arviointia. Koska haastatellut olivat olleet ke-
hittämässä arviointivälineitä, olisi ollut projektin tavoitteiden mukaista, 
että he olisivat aktiivisesti myös testanneet uusia arviointivälineitä. Kir-
jattu toimenkuva ja osallistuminen PARKKI-projektiin aiheuttivat risti-
riitaisen tilanteen joillekin haastatelluille: projektissa oletettiin, että ke-
hitettyjä arviointivälineitä testataan, mutta toimenkuva ei antanut tähän 
mahdollisuutta.  

5.2.3 Keskittyneisyys 

Keskittyneisyys kuvaa sitä, miten valta ja kontrolli ovat jakautuneet 
organisaatiossa. Mitä keskittyneempi organisaatio on, sitä harvemmalla 
henkilöllä on päätös- ja kontrollivaltaa. (Zaltman ym. 1973, 143–144.) 
Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan päätöksentekovallan kes-
kittyneisyyden yhteyksiä arviointivälineiden käyttöönottoon. 

Kirjastojen päätöksenteon formaalista selkeyttä tutkiessani kysyin, 
olivatko päätöksentekotavat vakiintuneet kirjastoissa (ks. edellinen lu-
ku). Vastatessaan kysymykseen haastatellut yleensä kertoivat myös ku-
ka tai mikä taho tekee päätöksiä, joten vastauksista saattoi tehdä pää-
telmiä kyseisen kirjaston keskittyneisyydestä. Myös vuoden 2004 kyse-
lyssä kartoitin päätöksentekijöitä kysymällä, kuka tai ketkä olivat päät-
täneet arviointivälineen käyttöönotosta. 

Vuoden 2005 haastatellut olivat yksimielisiä tehtyjen arviointiväli-
neiden päätöksentekijöistä. Isoa työntekijäjoukkoa koskevien arviointi-
välineiden kuten koulutustarvekyselyn ja tietopalvelun arviointilomak-
keen käyttöönottoa pidettiin kirjastotoimenjohtajan ja isossa kirjastossa 
arvioinnista vastaavan apulaisjohtajan päätettävänä asiana. Pienissä yk-
siköissä tai kirjastoissa yhteisen portfolion käyttöönoton sanottiin ole-
van henkilökunnan yhteisesti päätettävissä ja oman työportfolion käyt-
töönottoa pidettiin jokaisen henkilökohtaisesti päätettävänä asiana. 
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Myös vuonna 2004 perustettu maakunnallinen arviointiryhmä mainit-
tiin päättäväksi tahoksi. Vuonna 2004 tehty kysely antoi samansuuntai-
sen tuloksen (taulukko 13). Osaamiskakun ja portfolioiden käyttöönot-
toa pidettiin useimmin henkilökohtaisesti päätettävinä ja koulutustarve-
kyselyn käyttöönottoa useimmin kirjastotoimenjohtajan päätettävänä. 

Taulukko 13. Arviointivälineen käytön päätöksentekijä. Kysely 2004. 

Arviointiväline Päätöksentekijä 

Koulutus-

tarvekysely 

Osaamis-

kakku 

Oma työ-

portfolio 

Yksikön tai 

kirjaston 

portfolio 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

Itse 3 5 5 4 3 

Itse ja työtoveri 1 1 0 1 1 

Osasto 0 1 0 0 2 

Kirjaston tiimi 2 1 0 0 0 

Koko kirjasto 3 2 0 1 1 

Kirjastotoimenjohtaja 7 2 0 3 2 

Seutukunnallinen tiimi 2 1 2 0 1 

Joku muu 1 0 0 0 0 

En käytä 15 21 25 23 20 

Vuonna 2005 haastatelluista kaksi pienissä kirjastoissa työskentelevää 
kirjastonhoitajaa käytti arviointivälineitä aktiivisesti. Molempien käy-
tössä olivat koulutustarvekysely, osaamiskakku ja oma portfolio, joita 
kaikkia voi käyttää itsenäisesti. Toinen heistä käytti myös kirjaston 
portfoliota. Tässä kirjastossa kirjaston portfolio oli muutenkin aktiivi-
sessa käytössä esimerkiksi tilapäisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden 
perehdyttämisessä. Myös kirjastotoimenjohtaja käytti portfolioita aktii-
visesti. Arviointivälineiden käyttöönottoa näyttivät edistävän johtajan 
luottava asenne alaisiin ja pyrkimys jakaa vastuuta työntekijöille. Johta-
ja käytti itse uusia arviointivälineitä toimien roolimallina ja osoittaen 
näin sitoutumisensa innovaatioihin. Aiemmissa tutkimuksissa johtajien 
sitoutumisen ja roolimallin onkin todettu edistävän innovaatioiden 
käyttöönottoa (Griffiths ym. 1986, 172; Pungitore 1995, 194–196; Ash 
1999). 

Arviointivälineiden käyttöönotossa johtaja ei ollut ottanut vetäjän 
roolia, vaan totesi yrittäneensä pysyä ”enempi vaan tällä [– –] innos-
tumispuolella” (H9, 2005). Lisäksi kirjastossa oli perustettu tiimejä, 
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jotka vastasivat oman toimintansa arvioinnista ja kehittämisestä. Pää-
töksentekoa oli hajautettu, mikä saattoi olla yksi syy siihen, että mainit-
tu työntekijä oli ottanut arviointivälineitä käyttöön. Hajautetun päätös-
vallan on todettu hidastavan innovaatioiden käyttöönottoa (Zaltman 
ym. 1973, 143–144), mutta tässä tapauksessa näin ei käynyt. Portfolion 
käyttöä tuki myös kirjastonhoitajan osallisuus portfolion kehittämiseen 
projektin alusta saakka (vrt. Griffiths ym. 1986, 112–115; Pungitore 
1995, 168–169; Rogers 1995, 396; Clayton 1997, 27–52). 

Toinen arviointivälineitä aktiivisesti käyttänyt kirjastonhoitaja työs-
kenteli kirjastossa, jossa johtaja oli vaihtunut useaan kertaan muutaman 
viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa työntekijällä on suu-
remmat mahdollisuudet tehdä omaa työskentelyään koskevia päätöksiä 
ja arvioinnista kiinnostunut työntekijä on voinut itsenäisesti ottaa käyt-
töönsä uusia arviointivälineitä. Molemmissa edellä mainituissa tapauk-
sissa täytyy muistaa, että henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat olla 
ratkaisevia uusien työvälineiden omaksumisessa. Esimerkiksi Leonard-
Barton ja Isabelle Deschamps (1988) ovat todenneet, että uuden tekno-
logian käyttöönotossa henkilöt, jotka pitivät uutta teknologiaa tärkeänä 
omien tehtäviensä suorittamisessa ja joiden taidot olivat kyseisissä teh-
tävissä hyvät, eivät tarvinneet johtajan rohkaisua innovaation käyttöön-
ottoon. Henkilökohtaiset arviointitaidot ja arviointivälineiden kokemi-
nen tärkeiksi saattoivat vaikuttaa myös uusien arviointivälineiden käyt-
töönottoon Oulun seutukunnan kirjastoissa. Henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin en tässä tutkimuksessa kuitenkaan paneudu. 

Johtajan vaihtuminen mainittiin myös arviointivälineiden käyttöä 
ehkäiseväksi tekijäksi: 

[– –] mää luulen, että tämä arviointi niin ei oo vielä tässä meijän 
kirjastossa tullu tämmöseksi tavanomaiseksi kirjastotyöksi, justiin 
sen takia, kun on tämmöstä katkonaista ja resusta ollu esimerkiksi 
kirjastotoimen johtaminen (H10, 2005). 

No ku nyt just puhuin meijän johtajanki kanssa, kun uutta strategi-
aa tehhään, niin siinä tietysti täytyy näitä [arviointivälineiden käyt-
töä edistäviä toimintatapoja] ruveta tuota määrittelemään, että nyt 
ei oikeestaan oo vielä ehditty tehä mittään. Tässä on sen takia ollu 
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vähän semmonen vaikee tilanne, ku on henkilöt vaihtuu…(H5, 
2005.) 

Isossa kirjastossa uudet toimintatavat otetaan yhden haastatellun mu-
kaan käyttöön keskitetysti kirjaston johdon tai johtoryhmän päätöksel-
lä: 

No sanotaanko, että varmaa tietoa ei ole, mutta käsitys on, että 
meijän johtoryhmä miettii niitä asioita ja sitten valmistelevat sitä 
asiaa ja sitten se otetaan käyttöön. Elikkä johto sitten ilmottaa, että 
tämmönen väline otetaan käyttöön ja sitä muokataan tarpeisiin so-
pivaksi. (H6, 2005.) 

Näkemys saa vahvistusta johtajan vastauksesta: 

[– –] mä en pidä yhtään järkevänä, että kirjastot lähtee sooloileen. 
[– –] Ne on niin pieniä yksikköjä, että siinä tahtoo käydä niin, et 
siin menee turhan paljon aikaa sitte siihen tapaan. Et sillon se kan-
nattaa olla niinku monistettavissa se tapa. Mutta… nehän on, pienet 
yksiköt tai niiden johtajat on suoraan [kirjastotoimenjohtajan] alai-
sia. Kyllä ne varmaankin odottaa, että johtajat tekee päätökset  
[– –]. (H2, 2005.) 

Kun uusien toimintatapojen käyttöönotto on vakiintunut ylhäältä päin 
ohjatuksi, on todennäköistä, että uusia arviointivälineitä ei aleta käyttää 
itsenäisesti ilman ylimmän johdon päätöstä. 

Kirjaston iso koko ja keskitetty päätöksenteko eivät kuitenkaan täy-
sin estäneet PARKKI-projektissa kehitettyjen arviointivälineiden käyt-
töönottoa, vaan niitä oli otettu käyttöön myös omaehtoisesti. Yksi ison 
kirjaston työntekijä oli käyttänyt itsenäisesti oman esimiestyönsä tuke-
na kolmea arviointivälinettä: koulutustarvekyselyä, osaamiskakkua ja 
tietopalvelun arviointilomaketta. Ison kirjaston haastatellut pitivät port-
folion käyttöä mahdollisena ilman ylimmän johdon päätöstä, mutta 
käytännössä portfoliota ei ollut hyödynnetty projektin päättymisen jäl-
keen. 
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5.2.4 Kompleksisuus 

Kompleksisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan sitä, kuinka monen-
laista ja korkeatasoista osaamista organisaation jäsenillä on. Tätä mita-
taan yleensä työntekijöiden erityisammattien kirjolla ja muodollisella 
koulutuksella. Kompleksisessa organisaatiossa tehtävät ovat pitkälle 
eriytyneitä. Työntekijöillä on laaja liikkumavapaus ja mahdollisuus rää-
tälöidä tehtäviään, jolloin esimiesten on vaikea ohjeistaa työntekoa tar-
kasti. (Rogers 1995, 380.) Innovaatiotutkimuksissa kompleksisuuden 
käsitettä on käytetty myös kuvaamaan organisaatiossa olevien yksiköi-
den erilaisuutta tai määrää tai sitä, kuinka monen työntekijän täytyy 
ottaa käyttöön innovaatio (Leonard-Barton 1988). 

Oulun seutukunnan yleisissä kirjastoissa henkilökunta koostuu en-
sisijaisesti eriasteisen kirjastoammatillisen koulutuksen saaneista työn-
tekijöistä. Erityisammattien kirjo ei ole suuri, mutta työntekijöiden teh-
tävät saattavat etenkin isossa kirjastossa olla pitkälle eriytyneitä, sillä 
työntekijöiden määrä mahdollistaa erikoistumisen. Yksiköiden määrä 
kriteerinä Oulun kaupunginkirjastoa voi pitää kompleksisena organisaa-
tiona (ks. taulukko 1). Vuonna 2005 kaupunginkirjasto koostui 13 yksi-
köstä, pääkirjastosta ja 12 lähikirjastosta. Kirjastossa työskenteli yh-
teensä 114 työntekijää (Oulun kaupunginkirjasto 2006), joita arvioinnin 
tavoitellaan koskettavan (H2, 2005). Pienissä kirjastoissa lähes kaikki 
työntekijät tekevät monipuolisesti kirjastoammatillisia tehtäviä ja eri-
koistuminen on niissä vaikeampaa. Lisäksi näiden kirjastojen työnteki-
jämäärät ovat niin pieniä, ettei niitä henkilömääränkään perusteella voi 
pitää kompleksisina organisaatioina. 

Kompleksisuutta muodostavan ammatillisen koulutuksen ja erityis-
osaamisen ei ole todettu vaikuttavan millään lailla innovaatioiden käyt-
töönottoon (Howard 1981) tai niiden on havaittu jopa hidastavan inno-
vaatioiden käyttöönottoa, mutta edistävän niiden etsintää ja kehittämis-
tä (Zaltman ym. 1973, 137). Tämä tuli esille myös tässä tutkimuksessa. 
Isosta kirjastosta pystyi osallistumaan työntekijöitä jokaisen PARKKI-
projektin tiimin työskentelyyn ja vaikuttamaan niissä kehitettäviin arvi-
ointivälineisiin, mutta henkilökunta ei ollut ottanut välineitä käyttöön 
laajasti. Vain keskitetysti hallinnoidut koulutustarvekysely ja maakun-
nallinen tietopalvelutaitojen arviointilomake oli otettu koko organisaa-
tion käyttöön. 
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Pienten kirjastojen oli vaikea irrottaa työntekijöitä projektityöhön, 
koska niissä on vähän työntekijöitä ja kirjastot oli pidettävä auki nor-
maaliin tapaan. Pienissä kirjastoissa oli kuitenkin edetty arviointiväli-
neiden käyttöönotossa pitemmälle kuin isossa kirjastossa. Esimerkiksi 
portfoliota käytti seitsemän työntekijää vuonna 2005 viidessä pienessä 
kirjastossa, mutta isossa kirjastossa sitä ei ollut otettu käyttöön. 
PARKKI-projekti antoikin hyödyllisiä arviointivälineitä pienille kirjas-
toille, joista on vähäisen henkilökuntamäärän takia isoa kirjastoa vaike-
ampi irrottaa työntekijöitä kehittämistyöhön. Henkilöt, jotka käyttivät 
portfoliota, olivat kokeneet sen uudeksi hyödylliseksi työvälineeksi, 
jollaista kirjastossa ei aiemmin ollut. Isossa kirjastossa portfoliota ei 
ollut käytetty, koska sen käyttö oli jäänyt muiden työkiireiden takia tai 
sen ei nähty tuovan suhteellista etua: 

Et mää uskosin, että portfolio, tommonen portfolio, oman yksikön 
tai kirjaston portfolio voi olla ihan järkevä jossain pienessä yksi-
kössä. Joko meijän jossain lähikirjastos tai maakunnan pienes kir-
jastossa, jonne kerätään ne tyyliin ’kaikki mitä meidän kirjastosta 
on tänä vuonna kirjotettu’. Mut meillä se on niinku – ja kaikki esit-
teet ja kootaan semmonen iso paketti – mut näin isossa talossa se ei 
toimi. 

PR: Niinku koko kirjaston tasolla? 

Niin. (H2, 2005.) 

Isossa kirjastossa tehty organisaatiomuutos oli vienyt työntekijöiden 
aikaa ja voimia, minkä todettiin hidastaneen arviointivälineitten käyt-
töönottoa: 

Kun ajattelee, että meillähän täällä on ollut tätä organisaatiomuu-
tosta käynnistä pitkän aikaa oikeastaan, niin kaikki asiat on sillä 
lailla vielä vähän niin kun menemättä paikoilleen, tai siis kaikki ei 
ole varmaan, niin kun on ajateltu ennen kuin sitten kun se muutos 
on mennyt ihan loppuun asti, niin ehkä sitten ei ole vielä pystytty 
oikeastaan tekemäänkään tuommoista portfoliota (H6, 2005). 

Kompleksisessa kirjastossa innovaation kattava käyttöönotto on vaativa 
tehtävä: 
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PR: No entäs sit kysymys neljä: onko sun mielestä teijän kirjastossa 
määritelty toimintatapoja, jolla tai joilla arviointivälineitä otetaan 
käyttöön? 

Ei mun mielestä ainakaan mitenkään kauhean tarkoin. 

PR: Joo. Minkä sä arvelet, et siinä ois syynä, ettei niitä oo määritel-
ty? 

No mää luulen, että ku meillä on niin laaja organisaatio ja sitte nää 
yksiköt on hyvin erikokosia ja hyvin erilaisia, niin tota varmaan sii-
nä tulee semmonen, että että ei niinkö ainakaan mitään samaa ta-
paa pysty niinkö niihin kaikkiin tavallaan määräämään. (H11, 
2005.) 

Kompleksisessa organisaatiossa tieto innovaatiosta, sen ominaisuuksis-
ta, käyttöönotosta ja käytön merkityksestä täytyy levittää useille erilai-
sissa toimintaympäristöissä työskenteleville henkilöille, jotta innovaa-
tio tulisi laajasti käyttöönotetuksi. Työntekijöiden täytyy ymmärtää 
paitsi innovaation tekninen käyttötapa myös perustelut sen käytölle. 
Välineellisen, yksisuuntaisen tiedottamisen avulla voidaan kertoa inno-
vaation ominaisuuksista, toimintaperiaatteista ja käyttötavoista. Perus-
teluja, merkityksiä ja yhteisiä tulkintoja puolestaan luodaan keskuste-
luissa, jakamalla kokemuksia. (Johnson ym. 2001; Cooper & Wolfe 
2005.) Isossa organisaatiossa keskusteluihin ja tulkintojen tuottamiseen 
koko organisaation laajuisesti kuluu runsaammin aikaa kuin pienessä 
organisaatiossa, jolloin innovaation eteneminenkin on hitaampaa. 

5.2.5 Resurssit 

Organisaation aineellisten resurssien yhteyksistä organisaation innova-
tiivisuuteen on saatu tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Rogersin 
(1995, 381) mukaan runsaat ylimääräiset resurssit lisäävät innovatiivi-
suutta. Toisaalta on saatu tuloksia siitä, että innovaation käyttöönotto 
sujuu parhaiten liian vähäisillä resursseilla, sopivassa kiireessä (Nohria 
& Gulati 1996; Clayton 1997, 59–77). PARKKI-projektissa kehitettiin 
uusia arviointivälineitä ylimääräisen projektirahoituksen turvin, mutta 
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projektin päätyttyä arviointivälineiden käyttö on kirjastojen oman re-
sursoinnin varassa. 

Selvittäessäni uusien arviointivälineiden käyttöönottoa Oulun seu-
tukunnan kirjastoissa olin kiinnostunut työntekijöiden käsityksistä siitä, 
olivatko kirjaston resurssit olleet riittävät arviointivälineiden käyttöön 
ottamiseksi. Haastatellessani tammi–helmikuussa 2005 kirjastotoimen-
johtajia ja tiimeissä mukana olleita työntekijöitä kysyin aineellisiin re-
sursseihin liittyen, oliko heidän kirjastoissaan riittävästi henkilökuntaa 
ja henkilökunnalla riittävästi aikaa. Aineettomiin resursseihin liittyen 
kysyin, oliko henkilökunnalla riittävästi tietoja ja taitoja arviointiväli-
neiden käyttöönottoon. 

Taulukko 14. Kirjastojen käytössä olleiden resurssien riittävyys arviointityöhön. Haas-
tattelut 2005. 

Henkilökuntaa  

riittävästi 

Aikaa  

riittävästi 

Henkilökunnalla riittävästi 

tietoja ja taitoja 

 

n % n % n % 

Kyllä 4 29 4 29 8 58 

Ei 9 64 9 64 3 21 

Ei osaa sanoa 1 7 1 7 3 21 

Yhteensä 14 100 14 100 14 100 

Haastatelluista yhdeksän (64 %) oli sitä mieltä, että henkilökuntaa ja 
aikaa ei ollut riittävästi (taulukko 14). Henkilökunnan ja ajan riittämät-
tömyyttä kuvailtiin monin tavoin. Esimerkiksi muiden työkiireiden to-
dettiin vievän ajan arviointi- ja kehittämistyöltä: 

[– –] jos ajattelee viime vuotta, ni kyl se oli niin kiireinen, että… et-
tä tota vaikee kuvitella, mistä sen sitten ois… [ottanut ajan] (H11, 
2005). 

Mutta että vähän on semmonen tuntu kuitenki, että henkilökunnalla 
on niinkun hirveen paljon tai liikaakin tehtäviä, että sitten tämmö-
nen arviointivälineitten käyttö näitten joittenkin ei oo oikiastaan 
mahollistakaan, niin ku jotku tämmöset henkilökohtaset portfoliot 
ja muut vastaavat (H6, 2005). 

Sama haastateltava oli maininnut jo vuoden 2001 teemahaastattelussa 
töiden paljouden vaikuttavan innovaatioiden omaksumiseen. Kun kir-
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jastossa toteutettiin monta projektia yhtä aikaa ja opittavana oli paljon 
uusia asioita, niin aika ei riittänyt kaikkeen, vaikka intoa olisi ollut: 

Meillä oli puhetta, että me katotaan sitte osastonjohtajan kanssa se 
ihan porukallakin, mutta se on jääny ihan kokonaan. Mutta se ihan 
johtuu siitä vaan, että on tullu niin paljon kaikkia uusia juttuja, että 
se vähän niinku hautautu sinne alle. (H6, 2001.) 

Myös vuoden 2004 kyselyn muutamassa vastauksessa todettiin ajan 
puute: 

Arviointi työvälineenä tarvitsee vielä sisäänajoa, sitä pitää tehdä 
tietoisesti. Ei tahdo onnistua arjen työkiireiden keskellä. 

Kirjastossamme työtahti on kiristynyt, ei jää aikaa mihinkään yli-
määräiseen. 

PARKKI-projektissa laadittuja arviointivälineitä on käytetty kirjas-
tossamme harmittavan vähän, ainakin sellainen tuntuma on. Johtu-
nee osittain siitä, että uusia projekteja ja muita uudistuksia tulee 
kiihtyvällä vauhdilla. 

Kasvavien palveluvaatimusten ja jatkuvan perehdyttämisen koettiin 
vähentävän mahdollisuuksia tehdä arviointia: 

PR: [– –] No entäs resursseja, mitenkä teillä on arviointivälineiden 
käyttöönottamiseen… henkilökuntaa, aikaa? 

H: No, henkilökuntaa ja aikaa vähän edelleenkin. Et kyl meillä 
edelleenkin henkilökuntapula on, vaikka tuo yks, yks virka saatiin, 
niin kuus on ja yheksän pitäs olla [– –] on painetta aukioloaikoja 
jatkaa, ja ei pystytä jatkamaan tällä henkilömäärällä [– –]. (H8, 
2005.) 

Toisaalta neljä haastateltua (yksi kirjastotoimenjohtaja ja kolme kirjas-
tonhoitajaa tai kirjastovirkailijaa) oli sitä mieltä, että henkilökuntaa ja 
aikaa olisi riittävästi myös arviointityön tekemiseen. Neljä heistä piti 
asiaa järjestely-, tahto- tai priorisointikysymyksenä: 

Kyllä minun mielestä, jos tahtua ois, niin ois väkiäki, että eihän se 
hirviästi vaatis sillain. Mutta just tämä, että onko aikaa, niin se on 
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ehkä sitte taas se että… mutta ne on minusta niinku tahtokysymyk-
siä aika paljo kuitenki, että onko sitä väkiä ja aikaa tehä jotaki. 
(H1, 2005.) 

Se on vaan, että miten asiat järjestää (H5, 2005). 

No mää oon huomannut, että se innostus siihen niinkö asiaan on se 
tärkein, että kun työ on enimmäkseen sillai, aika vapaasti sitä voi 
järjestää. Jos näkee tärkeäksi niitten välineitten käytön, niin siihen 
voi järjestää itselleen aikaa. Ei niinkö jatkuvasti ja joka päivä, vaan 
kuitenki joskus. Että resurssit on aina semmoinen niinkö semmonen 
priorisointikysymys kuitenki. (H14, 2005.) 

Että siihen pitäs silleen niin porukalla paneutua ja perehtyä, että 
siihen kaikki sen niin ko hoksais sen arvon, mikä sillä on. Että kyl-
lähän se aina johtaja on innokas ja sillee, mutta tuota että siihen 
sais kaikki sopivasti mukkaan, niin se on aina sitten, se tuntuu sit-
ten, että onko näitä niin paljon sitten näitä rutiinihommia, etä sitä 
ei sit osata siitä hypätä pois. (H5, 2005.) 

Mainituista haastatelluista yksi oli priorisoinut arvioinnin omassa työs-
kentelyssään niin tärkeäksi, että oli ottanut arviointivälineitä arkipäiväi-
siksi työkaluikseen. 

Esimiesasemassa työskentelevä resursseihin tyytyväinen oli kiitol-
linen kirjaston saamasta uudesta virasta, joka teki mahdolliseksi myös 
arviointityön. Aiemmin arviointi ei olisi ollut mahdollista: 

[– –] en mää sillon, se ei siis ollu mahollista, että mää ees oisin 
pystynyt tämmösiin asioihin syventymmään, että kyllä se oli niin si-
tä tukkaputki-putkella-arkee, että nyt jää [aikaa arviointiin] (H4, 
2005). 

Haastatteluhetkellä vuonna 2005 kyseinen haastateltu arvioikin kirjas-
tonsa toimintaa jatkuvasti portfolion avulla. 

Yhden kirjaston johtaja vastasi kysymykseen pohtimalla henkilö-
kunnan koko ajan kasvavaa työmäärää: 

PR: No entäs sitten nää resurssit, niin mitenkä henkilökuntaa, ai-
kaa, tietoja, taitoja? 
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H: Kyllä se on kaikissa näissä Outi-ympäristökunnissa niin se on 
se, että ku toiminta kasvaa niin hirviää vauhtia, ni eihän meillä kato 
henkilöstö pysy perässä. Että niin kyllä se aika varmasti on, että 
meijän lainaukset yhtä henkilöstöä kohti nehän on aivan huippuja 
[– –] että se vaan, oikiastaan se vaan pahenee, että se ei, sanotaan, 
että meillä ei nyt ihan pahin tilanne varmaan oo, mutta että pahe-
nee vaan koko ajan, ku ei niitä saa niitä uusia [virkoja] 
[– –] ja sitten vielä kaksi tuommoista toimipaikkaa, jotka on kovasti 
auki [– –] että meillähän on paljon harjottelijoita ja on työllistetty-
äki, että me pyöritettään tämmöstä souvia tässä. (H9, 2005.) 

Huolimatta työpaineista arviointia tehtiin aktiivisesti kyseisessä kirjas-
tossa. Käytäntö osoitti, että arviointia pidettiin niin tärkeänä, että johta-
ja järjesti siihen aikaa. 

Työntekijöiden tietojen ja taitojen suhteen haastatellut olivat enim-
mäkseen luottavaisia. Kahdeksan 14 haastatellusta oli sitä mieltä, että 
kirjastosta löytyy riittävästi tietoja ja taitoja arvioinnin toteuttamiseen. 
Yksi liitti arviointivälineiden käyttöön välineiden yksinkertaisuuden, 
minkä totesi edistävän niiden käyttöä: 

No tiedot ja taidot varmaan riittää kyllä, että... Etenki ku aattelee, 
että nämä on helppokäyttösiä nämä välineet, niin ei niissä kyllä oo 
sitte ongelmaa. (H6, 2005.) 

Toinen mainitsi työntekijöiden osallistumisen vaikuttaneen tietoihin ja 
taitoihin: 

No taidot ehkä, jokainen osaa ehkä parhaiten osaa käyttää niitä vä-
lineitä, joita on itse ollu kehittämässä, että siinä se ehkä näkyy ja 
on innostuneempi, että se liittyy siihen, että mistä tietää eniten. Et-
tä… mut kyllä niinko mun kirjaston osalta just se, että meillä oli 
niin tosi laaja se osallistuminen, niin kyllä meillä on tosi paljon tie-
toa ja taitoja niitä käyttää varmaan verrattuna moniin muihin kir-
jastoihin. (H14, 2005.) 

Kolmas totesi ykskantaan: 

[– –] me ollaan ammattilaisia, ja hyviä (H3, 2005). 

Viisi haastateltua esitti pieniä, tosin korjattavissa olevia, varauksia 
työntekijöiden osaamisen suhteen: 
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[– –] kyllähän nyt varmaan, jos ois se opastus ja neuvonta ja näy-
tettäis, niin ois, mutta jos aateltas, että nyt yhtäkkiä pitäs ruveta, 
sitten ei (H1, 2005). 

[– –] no siinä mielessä taitojakaan ei oo tarpeeks, että että nythän 
me, nythän me ruvetaan kouluttamaan, kun meillä on tämä strate-
giaprosessi, et sillon me saadaan sen jälkeen niitä taitoja varmaan-
kin niin, et me pärjätään (H2, 2005). 

Mää sanosin, että se [tietojen ja taitojen taso] on hyvin vaihtelevaa 
(H8, 2005). 

Ja sitte kun tämä, tämä kerran tämä PARKKI niin kun tavallaan 
jatkuu, niin kyllä minä uskosin, että siellä sitte semmosta on, että 
ihan outoa tullee, niin eiköhän me kaikki saada jonkilaista opastus-
ta (H4, 2005). 

Mää luulen, että tuota paremminkin vois olla, mutta kun näitä käyt-
tää hyväkseen näitä justiinsa mitä PARKISSA tuli näitä juttuja, niin 
tuota eiköhän se siitä mene, mutta tuohon on sillä lailla vähän han-
kala vastata, että ei ainakkaan voi sanoa, että kyllä, loistavat, lois-
tavat taidot ja tiedot on tämän tekemisseen. Mutta että pittää vähän 
hakia apua painetusta materiaalista ja ehkä kysellä muiltaki. (H10, 
2005.) 

Vastauksissa heijastuvat haastateltujen näkemykset resursoinnin niuk-
kuudesta ja samanaikaiset kirjastoon ulkoapäin kohdistetut vaatimuk-
set. Näkemykset resursoinnin yhteyksistä arviointivälineiden käyttöön-
ottoon poikkesivat toisistaan. Ne, joiden mielestä arviointivälineiden 
käyttöön ei ollut riittävästi aikaa ja henkilökuntaa, mainitsivat syiksi 
kirjastoihin kohdistuvat kasvavat palveluvaatimukset, pidentyvät au-
kioloajat, projektit sekä tiheään vaihtuvan tilapäistyövoiman perehdyt-
tämisen. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että aikaa ja henkilökuntaa löytyy, 
jos kirjastossa on riittävästi tahtoa ja innostusta ja jos arviointia pide-
tään tärkeänä. Löytyi myös tapaus, jossa haastatellun mainitsemasta 
henkilökunta- ja aikapulasta huolimatta arviointia toteutettiin. Tämä 
tapaus antaa vahvistusta näkemykselle, että arvioinnin tekeminen kir-
jastoissa on priorisointikysymys. Myös tietojen ja taitojen suhteen nä-
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kemykset hajaantuivat. Kahdeksan haastateltua oli ehdottomasti sitä 
mieltä, että työntekijöiden taidot ja tiedot riittävät arvioinnin tekemi-
seen; kolme ei osannut vastata kysymykseen yksiselitteisesti ja kolme 
oli sitä mieltä, että nykyisillä tiedoilla ja taidoilla arviointia ei kyetä 
tekemään. Kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat luottivat henkilökun-
nan arviointitaitoihin. Kuusi seitsemästä kirjastonhoitajasta ja kirjasto-
virkailijasta sanoi, että taitoja riittää. Seitsemästä kirjastotoimenjohta-
jasta vain kaksi oli vakuuttunut arviointitaitojen riittävyydestä. Tässä 
voi olla yksi syy siihen, että arviointivälineitä ei ollut otettu laajasti 
käyttöön; jos johtajat eivät luota henkilökunnan kykyihin käyttää arvi-
ointivälineitä, niin välineitä ei oteta käyttöön. 

5.2.6 Yhteenveto 

Organisaation ominaisuuksien yhteys organisaation innovatiivisuuteen 
on ollut kiistelyn kohteena tutkimuskirjallisuudessa jo pitkään. Selkeitä 
vaikutussuhteita ei ole löydetty. Tässä tutkimuksessa tarkastelin for-
maalisuuden, keskittyneisyyden, kompleksisuuden sekä resurssien mää-
rän ja laadun yhteyksiä siihen, miten PARKKI-projektissa kehitettyjä 
uusia arviointivälineitä oli otettu käyttöön Oulun seutukunnan 
PARKKI-kirjastoissa. Yhtenä ominaisuutena tarkastelin kirjastojen ar-
viointihistorioita ja niiden yhteyksiä arviointivälineiden käyttöönot-
toon. 

Aiemman aktiivisen arviointityön muovaama arvioinnille myöntei-
nen käyttöönottoilmasto ei näkynyt isossa kirjastossa uusien arviointi-
välineiden aktiivisena käyttönä. Syitä käyttämättömyyteen voi etsiä ar-
viointivälineiden ominaisuuksista (luku 5.1), mutta myös henkilökun-
nan toimenkuvista. Arviointityö on isossa kirjastossa kuulunut ensisi-
jaisesti esimiesten toimenkuvaan. Pienistä kirjastoista kahdessa työnte-
kijä oli ottanut uusia arviointivälineitä arkipäiväiseen käyttöön. Toinen 
työntekijöistä oli osallistunut aiemminkin arviointiin kirjastossaan, jos-
sa arviointivastuu oli kirjastotoimenjohtajalla, mutta käytännön arvioin-
tia oli tehnyt myös muu henkilökunta. Kirjaston arviointihistoria näytti 
tukevan henkilöstön itsenäistä arviointia. Vastikään perustetut tiimit, 
johtajan antama roolimalli arviointivälineiden käyttäjänä ja pidättäyty-
minen puuttumasta perustettujen tiimien toimintaan vaikuttivat samaan 
suuntaan. Organisaatiotutkimuksissa on todettu, että hajautettu päätös-
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valta hidastaa innovaatioiden käyttöönottoa, mutta tässä tapauksessa 
näin ei käynyt. Toisaalla arviointivälineiden käyttöönottoa näytti edis-
tävän organisaation epäselvyys, kun johtaja vaihtui useaan otteeseen 
eikä päätöksenteko ollut vakiintunutta. Tällöin aktiivisen ja työhönsä 
sitoutuneen työntekijän oli mahdollista toimia itsenäisesti ja kokeilla 
tarjottuja uusia arviointivälineitä. 

Päätöksenteon ylimmän vastuun todettiin olevan kirjastotoimenjoh-
tajalla, mutta työntekijät pystyvät tekemään päätöksiä omien tehtävien-
sä suhteen. Arviointivälineistä oman työportfolion käyttöönottoa pidet-
tiin selvimmin jokaisen itsensä päätettävänä. Vaikka näin ajateltiin, vain 
harva oli ottanut portfolion arkipäiväiseksi arviointivälineeksi. Käyttä-
mättömyyden yhteyksiä voi etsiä portfolion monimutkaisuudesta (ks. 
luku 5.1), mutta kenties henkilökunta myös odotti johdolta tulevaa 
käyttöönottomääräystä. 

Hajautettu päätöksentekomalli näytti yhtäällä tukevan arviointiväli-
neen käyttöönottoa, mutta laajimmin alettiin käyttää arviointivälinettä, 
jonka käyttöönotosta päätti kirjastotoimenjohtajista koostuva maakun-
nallinen arviointiryhmä. Muokattu tietopalvelun arviointilomake otet-
tiin käyttöön arviointiryhmän auktoriteettipäätöksellä ja arvioinnin to-
teutus eteni keskitetysti maakuntakirjaston johdolla. Zaltman ym:n 
(1973, 143–144) mukaan vallan keskittymistä voidaan hyödyntää ni-
menomaan innovaation käyttöönottovaiheessa, jolloin tarvitaan selkeitä 
päätöksiä ja tietoa siitä, mitä kenenkin täytyy tehdä otettaessa käyttöön 
innovaatiota. Keskitetty päätöksenteko toimi tuloksekkaasti, kun ky-
seessä oli yksinkertainen innovaatio, jonka käytön ohjeistaminen oli 
selkeää ja käyttöönotto vaivatonta. Monimutkaisemman innovaation – 
esimerkiksi portfolion – käyttöönotto vaatii enemmän keskusteluja ja 
yhdessä tehtäviä tulkintoja, jolloin keskitetyn käyttöönottopäätöksen 
tekeminen vie enemmän aikaa. 

Kompleksisuuden suhteen saadut tulokset tukivat aiempia tutkimus-
tuloksia. Isosta, kompleksisesta kirjastosta oli runsaasti osallistujia ar-
viointivälineitä kehittäneissä tiimeissä, mutta arviointivälineiden käyt-
töönotto eteni kyseisessä kirjastossa nihkeästi. (vrt. Johnson ym. 2001; 
Cooper & Wolfe 2005.) Pienten kirjastojen oli vaikea irrottaa työnteki-
jöitä projektityöhön, mutta useampi yksittäinen työntekijä oli ottanut 
arviointivälineitä käyttöön juuri pienissä kirjastoissa. Esimerkiksi port-
foliota käytti vuonna 2005 seitsemän viiden pienen kirjaston työnteki-
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jää, mutta isossa kirjastossa sitä ei ollut otettu käyttöön. Pienet kirjastot 
näyttivät näin hyötyvän projektista enemmän kuin iso kirjasto. 

Tiukka formaalisuus ja tarkat toimenkuvat näyttivät olevan yhtey-
dessä arviointivälineiden käyttöönottoon. Ne varmistivat sen, että tietyt 
henkilöt tekevät arviointia toimenkuvansa velvoittamina. Jos arviointia 
ei ollut kirjattu toimenkuvaan, sitä ei myöskään tehty, huolimatta osal-
listumisesta arviointiprojektiin. 

Arviointivälineiden käyttöönottoon tarvittavia henkilökunta- ja ai-
karesursseja pidettiin yleensä riittämättöminä. Jotkut tosin olivat sitä 
mieltä, että henkilökuntaa ja aikaa löytyy asioihin, jotka todella halu-
taan tehdä. Kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat luottivat henkilökun-
nan arviointitaitojen riittävyyteen, mutta kirjastotoimenjohtajat eivät. 

Kirjastojen organisatorisista ominaisuuksista arviointivälineiden 
käyttöönottoon yhdistyi positiivisesti kirjaston aiempi aktiivinen arvi-
ointityö, johon johtajan lisäksi oli osallistunut myös muu henkilökunta. 
Peter Clayton (1997, 56–57) on korostanut, että kaikkien innovaatio-
prosessiin osallistuvien – ei vain johtajien – tiedot ja taidot vaikuttavat 
innovaation käyttöönottoon. Aiempi arviointi oli todennäköisesti kehit-
tänyt arviointitaitoja, joita pystyttiin nyt hyödyntämään. Arviointiväli-
neiden käyttöönottoon yhdistyivät lisäksi työntekijän toimenkuvaan 
kirjattu arviointivelvoite, organisaation vähäinen kompleksisuus, kirjas-
totoimenjohtajan roolimalli sekä tiimimäinen työskentely, johon liittyi 
johtajan luottamus alaisiin ja näille annetut toimintavapaudet. Myös 
kirjasto-organisaation epäselvyys näytti edistäneen aktiivisen kirjaston-
hoitajan yksilöllistä arviointivälineiden käyttöä.  

Arviointivälineiden käyttämättömyyteen olivat yhteydessä johtaja-
keskeinen arviointihistoria ja organisaation kompleksisuus. Päätöksen-
teon ja vallankäytön keskittyminen liittyivät käyttöönottoon joko sitä 
edistävästi tai ehkäisevästi riippuen arviointivälineen ominaisuuksista. 
Kirjastossa vallinnut hajautettu tai vakiintumaton päätöksenteko edisti 
arviointivälineen yksilöllistä käyttöönottoa, jos kyseessä oli monimut-
kainen arviointiväline. Keskitetyn päätöksenteon avulla taas otettiin 
laajaan käyttöön yksinkertainen arviointiväline. Myös organisaation 
tiukalla formaalisuudella ja tarkoilla toimenkuvilla oli kahtalainen yh-
teys arviointivälineiden käyttöönottoon: toisaalta ne estivät itsenäistä, 
oma-aloitteista arviointia, mutta toisaalta varmistivat, että tietyt henki-
löt tekevät arviointia, koska se kuuluu heidän toimenkuvaansa. 



 153 

5.3 Arviointivälineiden diffuusion ja implementoinnin edistäminen 

Innovaatioiden diffuusion prosessitutkimuksen jälkimmäisessä vaihees-
sa on tutkittu käyttöönottostrategioita eli niitä toimenpiteitä, joiden 
avulla innovaation leviämistä ja käyttöönottoa on edistetty (ks. luku 
2.3.2). Seuraavassa tarkastelen, mitä toimenpiteitä PARKKI-
kirjastoissa oli tehty arviointivälineiden diffuusion ja implementoinnin 
edistämiseksi ja mitä yhteyksiä tehdyillä toimenpiteillä oli diffuusioon 
ja implementointiin. Omina kokonaisuuksina esittelen osallisuuden se-
kä viestinnän ja tiedottamisen yhteyksiä tutkittujen arviointivälineiden 
diffuusioon ja implementointiin. 

Vuonna 2004 toteutetussa kyselyssä tiedustelin strukturoidusti eri-
laisten edistämistoimenpiteiden vaikutuksia arviointivälineiden käyt-
töön. Taulukkoon 15 on koottu niiden vastaajien vastaukset, jotka il-
moittivat käyttäneensä arviointivälineitä. 

Taulukko 15. Arviointivälineiden käytön syitä, jotka liittyvät edistämistoimenpiteisiin. 
Kysely 2004. 

Arviointiväline* Syy siihen, että vastaaja on 

käyttänyt arviointivälinettä Oma 

työportfolio 

 

 

(N = 7) 

Yksikön 

tai 

kirjaston 

portfolio 

(N = 7) 

Koulutus-

tarvekysely

 

 

(N = 24) 

Tietopalvelun 

arviointilomake

 

 

(N = 24) 

Osaamis-

kakku  

 

 

(N = 24) 

Yhteensä 

Sitä on markkinoitu hyvin ja 

pidetty paljon esillä 

0 1 1 2 2 6 

Hyötyjä on esitelty 3 2 5 2 3 15 

Vastaaja on ollut 

kehittämässä sitä 

3 2 3 2 2 12 

Muu syy 0 0 0 1 1 2 

*N = vastaajat, jotka ilmoittivat käyttäneensä arviointivälinettä 

Tutkiessaan online-tiedonhakuvälineiden leviämiseen ja käytön moni-
puolisuuteen vaikuttaneita tekijöitä Joan S. Ash (1999) päätyi tulok-
seen, jonka mukaan kertominen innovaation suhteellisesta edusta tai 
yhteensopivuudesta ei ollut yhteydessä innovaation käyttöön. Omassa 
tutkimuksessani arviointivälineen hyötyjen esittelyn päinvastoin mai-
nittiin useimmin vaikuttaneen arviointivälineen käyttöön (taulukko 15). 
Myös se, että vastaaja oli ollut kehittämässä välinettä, oli aktivoinut 
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välineen käyttöön. Seuraavassa käsittelen ensin osallisuuden yhteyttä 
arviointivälineiden käyttöönottoon (luku 5.3.1) ja sitten tiedottamisen ja 
viestinnän yhteyksiä niiden käyttöönottoon (luku 5.3.2). Luvussa 5.3.3 
tarkastelen muita toimenpiteitä, joiden on aiemmissa tutkimuksissa to-
dettu edistäneen innovaation diffuusiota ja käyttöönottoa. 

5.3.1 Osallisuus arviointivälineiden kehittämiseen 

Osallisuus innovaation kehittämiseen on todettu lukuisissa tutkimuksis-
sa merkittäväksi innovaation diffuusiota ja implementointia edistäväksi 
tekijäksi (esim. Baroudi ym. 1986; Griffiths ym. 1986, 194–196; 
Leonard-Barton 1988; Pungitore 1995, 179–180; Rogers 1995, 396; 
Clayton 1997, 27–52; Johnson ym. 2001). Tässä tutkimuksessa saatiin 
samansuuntaisia tuloksia. Yksi vuonna 2005 haastatelluista totesi, että 
suunnitteluun osallistuminen oli helpottanut omalla kohdalla portfolion 
käyttöönottoa: ”No minusta se oli helppoo, koska mää olin ite siinä 
mukana kun tehtiin, niin se oli niinku minulla sisällä.” (H3, 2005). Ol-
tiin myös sitä mieltä, että osallistumisen rajoittaminen ehkäisee uutuuk-
sien leviämistä ja käyttöönottoa kirjastossa: 

… se oiskin just hyvä, että sitä ois enempi sillai esimerkiksi koko 
kirjaston väki joutus tekemissiin. Että ne ei ois vaan ne samat, kos-
ka ei se etene ainakaan meillä mihinkään. (H1, 2001.) 

PARKKI-projektiin nimettiin kirjastoissa monia työntekijöitä; Oulun 
seutukunnan tiimeissä oli yhteensä 18 henkilöä (Rasinkangas 2001b, 
11). Mukana oli niin kirjastotoimenjohtajia, kirjastonhoitajia kuin kir-
jastovirkailijoita, jolloin kehittämiseen saatiin monipuolisesti eri am-
mattiryhmien näkemyksiä. 

Vuonna 2001 haastatellut tiimien jäsenet mainitsivat suuren määrän 
hyötyjä, joita he olivat kokeneet tiimitoiminnalla saatavan. Hyödyt 
konkretisoituivat tiimien jäsenille muun muassa uusina henkilökohtai-
sina kontakteina, joista voi olla apua arkityöskentelyssä: 

No sen jälkeen, kun olin siinä PARKKI-työryhmässä, niin sen jäl-
keen se on, et se vaatii ne ihmiset, et se alkaa elää. Et kyllä se sen 
jälkeen mulle on ollu mulle hyvinki sellane [elävä asia]. (H11, 
2001.) 
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Minusta jos ajatellaan niitä kokoontumisia, niin ne oli semmosia 
mukavia tunnelmaltaan ja sitten oli kiva tutustua niihin uusiin ihmi-
siin, kun nyt niitä näkkee jossakin, niin voi kysellä kaikkea. Tietää, 
että jos ois joku asia, jota kysyä, niin on joku semmonen naama nä-
kyvillä, että minä voin soittaa ja kysyä tuolta ihmiseltä; että tietää, 
että kenen kanssa keskustelee, minkä tyyppinen ihminen se on. (H6, 
2001.) 

Tiimityöskentelyssä saatiin malleja erilaisista toimintatavoista: 

Sen jälkeen, kun me käytiin Oulussa… sehän [portfolio] on aika 
suoraan sieltä otettu, mitä toimintamuotoja on… että ei se sitte ol-
lu… siitä oli apua kun oli mallina toisen tekemä (H14, 2001). 

Eri kirjastoista sai kuulla tapoja [toimia eri tilanteissa] (H7, 2001). 

Työskentelyn näkökulma laajeni, kun ymmärrys muista kirjastoista li-
sääntyi: 

Ja sitte kyllä ja sellaista valaisevaa tuli, että jotenkin konkreettisesti 
huomas sen joissain asioissa, miten erilaiset on ne pienen kirjaston 
ongelmat. Et tajus sen, et kuinka esimerkiks kuinka eri kappalemää-
ristä puhutaan, tai nimekemääristä. Ja kuinka just erilaista siellä 
esimerkiks on joku kokoelmatyö tai siis sit jos ajatellaan henkilös-
tön osaamista, kuinka erilaiset edellytykset siellä tavallaan on sille 
henkilölle, kun siellä ei taas voida erikoistua hirveesti ja täällä 
meillä taas on siihen mahdollisuus. Et me voidaan erikoistua tai 
luontaisesti erilaisia henkilöitä laittaa eri tehtäviin. (H11, 2001.) 

Tuli hirveesti kaikkea uutta tietoa siitä että ymmärsi tätä [kirjasto-
jen] kokonaisuutta vähän paremmin (H6, 2001). 

Tiimityöskentely koettiin myös oppimisprosessina ja oman erikoisalan 
osaamisen vahvistumisena: 

No tavallaan se oli sellasta, et joku otti jonkun asian puheeksi ja sit 
hoksas, et niin joo et noinhan se tosiaan on, et siellä tuli sellasia, 
mitä ei välttämättä ite ollu tiedostanu tai hoksannu (H11, 2001). 



 156 

Ja niinku työmenetelmät ja työtaijotkin siinä, vaikka ei tehä mitään 
kun vaan jutellaan, niin ne niinku paranee (H3, 2001). 

Jotkut saivat tiimistä innoitusta, mikä näkyi työmotivaation ko-
hoamisena ja rohkaistumisena toimia aktiivisemmin omalla osaamis-
alueella: 

[– –] ku osa oli valtavan innostuneita esimerkiksi, niin huomas, että 
ei kaikki oo niin tappavan tylsää, että voi, että tosiaankin saa aika-
seksi, kun vaan vähän viittii innostua (H1, 2001). 

[– –] ainakin minulle henkilökohtasesti omaan työhön se toi sitäkin 
kautta semmosta lisäpontta, kun siellä tapasi ja tutustu uusiin ihmi-
siin. [– –] Se anto semmosta rohkeutta omaankin työhön. Voi sanoa, 
että tuon lastenkirjastotiimin myötävaikutuksella täällä sitten halu-
sin ja rohkenin kokeilla kirjavinkkausta ja sitten tuota, pitkän ai-
kaahan me oltiin mietitty nuitakin satutunteja, mitenkä sais pontta 
siihen asiaan, että alotettiin viime syksynä satutuntien pitäminen. 
(H7, 2001.) 

Oman työnsä tärkeyden saattoi huomata tiimitoiminnan kautta: 

[– –] koin ne myönteiseksi ihan oman työnkin kannalta. Sillai, että 
sitä jotenkin kun näistä asioista puhutaan aina vähän alaspäin, las-
tenkirjastotyöstä, jota minä kuitenkin teen paljon, 80 % minä teen 
työajasta sitä tai ehkä enempikin, niin se jotenkin semmonen ajatus-
tenvaihto se auttaa siihen, että sitä löytää oman paikkansa siinä 
työssä. (H3, 2001.) 

Osaamisen jakaminen antoi iloa: 

Ennen kaikkea minusta oli mukava, minusta tuntu, että minä pystyn 
antamaankin niille jottain, enkä vaan lypsämään tietoa ja innostaan 
ittiä (H3, 2001). 

Myös seutukunnan kirjastojen välisen yhteistyön koettiin tiivistyneen ja 
yhteistyön tuottaneen uusia ideoita ja pohjaa yhteistyölle jatkossakin: 

[– –] musta tään projektin aikana eikö Outi-kirjastojen ja Oulun 
kaupunginkirjaston yhteistyö lisääntynyt jopa. Sehän alko se auto 
käymään kaupunginkirjaston kautta ja [– –] että se ei mittään sem-
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mosta skismaa ainakaan oo ollut. Ja mää luulen, että tämmösellä 
toiminnalla yhteistyö vaan paranee, kun siinä on monta ihmistä eri 
kirjastoista ja siinä tullee ajatuksia, että voitasko tehä näinkin. (H3, 
2001.) 

Mun mielestä se oli hyvin antosaa sillä tavalla, että ensinnäkin just 
kun mä olin uus ihminen, niin mä en hirveesti tuntenu etukäteen 
näitä lähikuntien ihmisiä ja nyt on hirveen paljon helpompi ja mut-
kattomampi hoitaa sinne asioita. Et ainakin sitä se on poikinu ja 
ylipäänsä kun me nyt tehtiin tämmönen juttu yhessä, niin siinä synty 
ehkä semmosta tiettyä kimppahenkeä, mikä on monissa muissakin 
asioissa hirveen hyvä olemassa. (H11, 2001.) 

Tiimit koettiin sopivan pieniksi ryhmiksi, joissa syntyy tulosta, ja tiimi 
muodosti taustaryhmän, jonka puoleen saattaa kääntyä tarvittaessa: 

Kyllä minäkin ajattelen, että syntyykö tulosta sitten, jos vaan aina 
kokoonnutaan vaan tuommosella isolla porukalla, että kyllä se tii-
meissä on varmaan hedelmällisempää se työskentely (H5, 2001). 

[– –] kun siinä on monta tekemässä, niin se jotenkin on turvallisem-
paa eikä tunne, että yksinään tekee tätä hommaa, että voi vaikka 
kysästä joltakin ja näin. Ja kyllä minusta siinä just, että olisko siinä 
yksin tullu keksittyä tämmösiä näin juttuja. (H10, 2001.) 

Tiimeissä toimineet näyttivät tehdyn kyselyn (2004) mukaan käyttä-
neen arviointivälineitä aktiivisemmin kuin ne, jotka eivät olleet työs-
kennelleet tiimeissä (taulukko 16). Tulos on yhdensuuntainen aiempien 
kirjastoihin kohdistuneiden tutkimusten kanssa (Griffiths ym. 1986, 
112–115; Pungitore 1995, 168–169; Clayton 1997, 27–52). 
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Taulukko 16. Arviointivälineiden käyttö tiimitoimintaan osallistuneilla ja tiimitoimin-
taan osallistumattomilla. Kysely 2004. 

Tiimitoimintaan osallistuminen* 

On osallistunut Ei ole osallistunut 

Käytetty arviointiväline 

n % n % 

Koulutustarvekysely 14a 78 9c 60 

Osaamiskakku 7a 39 1d 7 

Omaan työhön liittyvä 

portfolio 

6b 32 0c 0 

Yksikön / kirjaston portfolio 6b 32 1c 7 

Tietopalvelun arviointilomake 8b 42 1d 7 

*Ensimmäisenä projektivuonna tiimitoimintaan osallistui 18 henkilöä, mutta kyselyyn vastaajina on voinut 

olla myös muina vuosina toisiin tiimeihin kuuluneita. 
a Vastausten lukumäärä = 18, b Vastausten lukumäärä = 19, c Vastausten lukumäärä = 15, d Vastausten 

lukumäärä = 14 

Arviointivälineiden käytön erot näkyvät tiimien jäsenten ja muiden vas-
tanneiden välillä erityisesti osaamiskakun, portfolioiden ja tietopalve-
lun arviointilomakkeen käytössä. Koulutustarvekyselyä olivat käyttä-
neet myös monet niistä, jotka eivät olleet osallistuneet tiimityöskente-
lyyn. Koulutustarvekysely on yksinkertainen ja helposti käytettävä ar-
viointiväline ja yhdessä kirjastossa sen täyttäminen oli pakollistakin. 
Osaamiskakkua, portfoliota ja tietopalvelun arviointilomaketta oli käyt-
tänyt korkeintaan yksi tiimeihin osallistumattomista. Näiden välineiden 
käyttäminen vaatii enemmän paneutumista ja osallistuminen välineiden 
kehittelyyn teki niiden käytön helpommaksi. Toisaalta portfolion oli 
ottanut käyttöönsä kirjastotoimenjohtaja, joka ei ollut osallistunut port-
folion kehittämiseen, mutta oli siitä huolimatta huomannut sen tarjoa-
man suhteellisen edun kirjaston johtamisessa ja kehittämistyössä: 

Tähän mää oon sillä tavalla lähteny, että minä olen [– –] tämmösen 
omasta mielestäni keskeisen aineiston vaan ottanu ja [– –] kun mi-
nä sitä rupesin kokkoomaan, minä huomasin, että no herrane aika, 
meillä ei oo ees strategiaa, joten luotiin strategia… Ja sitten ei ollu 
myöskään tuota arviointisuunnitelmaa, ja luotiin arviointisuunni-
telma. [– –] Sitte minä helposti löyvän, kun mää haluan tietää, että 
mitä niillä joillakin keskeisillä alueilla, mitkä meille on tärkeitä, 
niin missä ollaan menossa. (H4, 2005.) 
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5.3.2 Tiedottaminen ja viestintä 

Viestintäkanavien on todettu olevan yksi merkittävä innovaatioiden dif-
fuusioon vaikuttava tekijä. Lukuisissa tutkimuksissa on todistettu, että 
muutosagentin ja innovaation tulevien käyttäjien välinen viestintä on 
ratkaisevan tärkeää, jotta innovaatio leviäisi ja se otettaisiin käyttöön 
onnistuneesti ja hyötyä tuottavasti. (Esim. Pungitore 1995, 179–180; 
Rogers 1995, 17–19; Ash 1999; Lundblad 2003; Cooper & Wolfe 
2005.) 

PARKKI-projektiin osallistuneiden kirjastojen työntekijöille tarjot-
tiin ensimmäisen projektivuoden aikana tietoa arviointimenetelmistä ja 
-välineistä seitsemässä koulutus- ja kokoustilaisuudessa, joissa oli 
mahdollisuus henkilökohtaiseen viestintään (liite 12). Viidessä tilaisuu-
dessa esiteltiin portfoliota arviointivälineenä, suunniteltiin tiimien työs-
kentelyä ja esiteltiin tiimityöskentelyn tuloksia. Tilaisuuksista perusta-
miskokous ja kaksipäiväinen suunnittelukokous olivat johtajille suun-
nattuja ja kaksi puolen päivän tiimikokousta johtajille ja tiimien jäsenil-
le tarkoitettuja. Myös muihin kokouksiin osallistui ensisijaisesti kirjas-
totoimenjohtajia ja tiimien jäseniä. Tieto arviointivälineistä ja arvioin-
nin tavoitteista levisi kirjastoihin siis ensisijaisesti johtajien ja tiimien 
jäsenten kautta. Heille tarjottiin näin mahdollisuutta toimia muutos-
agentteina kirjastoissaan. Helmikuun 2001 kokoelma- ja itsearviointi-
seminaarilla saatiin näkyvyyttä koko Pohjois-Suomessa, kun seminaa-
riin kutsuttiin kaikki Oulun ja Lapin läänien kirjastojen työntekijät. Ti-
laisuuksiin osallistuneiden määrä vaihteli 18:sta 65:een. 

Arvioinnista ja arviointivälineistä tiedotettiin myös kirjallisesti. 
Projektin aloitustilaisuudessa jaettiin kaikille läsnäolijoille opas Portfo-
lio kirjaston kehittämisessä ja arvioinnissa (Kortelainen & Tenhula 
2000) ja ensimmäisen vuoden päätteeksi lähetettiin kaikkiin projektikir-
jastoihin ja tiimien jäsenille projektin siihenastista toimintaa ja tuloksia 
kuvaava väliraportti PARKKI – Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja ke-
hittämisprojekti (Rasinkangas 2001b). Projektia esiteltiin myös Kirjas-
tolehdessä (Rasinkangas 2001a). Ensimmäisestä projektivuodesta ja 
sen tuloksista kerrottiin pohjoismaisessa Scandinavian Public Library 
Quarterly –lehdessä (Kortelainen ym. 2001) ja Informaatiotutkimus-
lehdessä julkaistiin katsausartikkeli seutuyhteistyöstä intressipiirien nä-
kökulmasta (Kortelainen 2002). Projektin päätteeksi julkaistussa rapor-
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tissa koottiin lyhyesti koko projektin anti (Kronqvist & Kemin… 2003) 
ja noin puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen julkaistiin arvioinnin 
opaskirja PARKKI. Kirjastojen arviointi ja osaamisen jakaminen seu-
tuyhteistyönä (Kortelainen 2003). Kirja jaettiin kaikkiin projektikirjas-
toihin; jokainen tiimityöskentelyyn osallistunut sai oman kappaleen. 

Teemahaastatteluaineiston analyysi osoitti, että tieto arviointiväli-
neistä levisi projektin aloittamisvuotena henkilökohtaisen viestinnän 
avulla. Kaikissa kirjastoissa työntekijät saivat tietoa arviointivälineistä, 
kun tehtyjä arviointilomakkeita täytettiin. Viidessä kirjastossa välineistä 
keskusteltiin lisäksi epävirallisesti esimerkiksi kahvipöydän ääressä ja 
kolmessa kirjastossa välineistä tiedotettiin kirjaston yleiskokouksissa 
tai oman yksikön kokouksissa. Yhdessä kirjastossa pidettiin kokouksia 
pelkästään PARKKI-projektiin liittyen ja toisessa kirjastossa tiimin jä-
sen saattoi keskustella arviointiprojektista myös esimiehen kanssa kah-
destaan. Tässä kirjastossa esimies oli yhden tiimin jäsen. 

Muutosagenttina toimiminen kirjastoissa ei ollut helppoa. Tiimien 
jäsenet kokivat ensimmäisen vuoden aikana itsensä yksinäisiksi arvi-
ointiin liittyvien asioiden suhteen: 

… minä kerroin, mutta ne ei välttämättä ollu kiinnostuneita. Ja sit-
ten kun se saatto olla, että joku kysy, että mitä te teettä, ja kun eihän 
se oo semmosta tekemistä… Et se jotenki oli, että kun yritti niille 
semmosta abstraktia asiaa niille selittää, niin ei ne sulattanu sitä 
tai halunnu sulattaa, ja että tosiaan niinku kivirekiä vetäs, kun koit-
taa jotakin uutta tuuva, tai esittää. (H1, 2001.) 

Tiedon levittämisen vaikeuteen saattoivat olla osasyynä arviointiväli-
neiden ominaisuudet. Esimerkiksi portfolio on monimutkainen väline ja 
tietopalvelun arviointilomake oli pitkä ja sen käsitteistö saattoi olla vai-
keasti ymmärrettävä. Välineiden käyttö ei edennyt kenties sen takia, 
että kirjastoissa ei kyetty määrittelemään välineiden käytön tavoitteita 
ja niiden merkitystä kirjaston toiminnalle (vrt. Cooper & Wolfe 2005). 

Tiimityöhön osallistuneella saattoi syntyä puolusteleva asenne pro-
jektia kohtaan: 

… on kysytty, että mitä siinä nyt tapahtuu. Sitten yritetään kertoa 
parhain päin, että ei siinä mee aika ihan hukkaan (H14, 2001). 

Projektin esittelyyn ei myöskään koettu olleen riittävästi aikaa: 
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joku saatto kysyä, että mikä se tämä [PARKKI-projekti] olikaan, ja 
sitte sitä ei voinu kuitenkaan ruveta taas selostamaan, koska se ois 
vieny niin paljon aikaa siinä kokouksessa sen asian selvittämiseen 
(H6, 2001). 

Tiimeissä työskennelleet pysyivät hyvin tietoisina oman arviointikoh-
teensa arviointivälineiden kehittämisestä, mutta tiimissä toimiminen ei 
edistänyt tiedon saamista muiden tiimien tuotoksista. Syynä saattoivat 
olla työpaineet: 

… oli sillon aika tiukka tilanne tuolla osastolla, että oli aivan hir-
veästi töitä, että sitä yritti vaan saada tehtyä sitä ns. omaa osuut-
taan, niin siinä ei sitten niin paljon jaksanu paneutua näihin muihin 
(H6, 2001). 

Projektin ensimmäisen vuoden aikana ei ollut kehitetty toimintatapoja, 
joiden avulla tieto eri tiimien toiminnasta ja tuotoksista olisi välittynyt 
tiimistä toiseen ja muille työntekijöille. Yksi haastatelluista pohti erilai-
sia mahdollisuuksia tiedon kulun kehittämiseksi: 

… jos siinä vois jollakin tavalla roikkua ulkojäsenenä tai kuunte-
luoppilaana, että vois edes jollakin tavalla hyötyä siitä (H8, 2001). 

… oisko se sitten jotkut tietyt teemat tiimeissä, joissa sitten vois olla 
laajempi edustus kuin ne varsinaiset tiimin jäsenet. Et se tietosuus 
tai tieto leviäis. (H8, 2001.) 

Tiimityöhön osallistuminen edisti kuitenkin tiedon hankkimista arvioin-
tivälineistä myöhemmin. Vuoden 2004 kyselyn mukaan tiimien jäsenet 
olivat hankkineet tietoa eri arviointivälineistä useammista lähteistä kuin 
ne, jotka eivät olleet osallistuneet tiimitoimintaan (liite 13). Tietoa oli 
saatu useimmin projektin muilta osallistujilta seutukunnallisissa koko-
uksissa ja Oulun seutukunnan tiimien jäseniltä. Sen sijaan johtajilta, 
projektin kouluttajilta ja projektisihteeriltä tietoa oli saatu harvemmin. 
Tulos tukee Rogersin teoriaa vertaisryhmien merkityksestä innovaatioi-
den diffuusiossa (Rogers 1995, 17–19). Henkilökohtaisen viestinnän 
ohella tietoa oli hankittu ensimmäisen vuoden jälkeen julkaistusta väli-
raportista, PARKKI-oppaasta ja projektin alussa kaikille aloituskoko-
uksessa mukana olleille jaetusta portfolio-oppaasta. Projektiraportteihin 
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tutustuminen olikin vaivatonta tiimitoimintaan osallistuneille, sillä jo-
kainen tiimin jäsen sai raportit itselleen. 

Projektin päättymisen jälkeen lastenkirjastotiimin työskentelyyn 
osallistuneet olivat olleet yhteydessä toisiinsa ja tiimityö oli jatkunut 
kahdessa kokoonpanossa, yhtäällä Outi-kirjastokimpan kesken ja toi-
saalla PARKKI-projektiin osallistuneiden kirjastojen tiimijäsenten kes-
ken. Oulun kaupunginkirjasto kuuluu vain jälkimmäiseen joukkoon ja 
Outi-kirjastojen kimppaan kuuluu myös muita kuin PARKKI-
projektissa mukana olleita Oulun seutukunnan kirjastoja. Verkostoitu-
minen oli konkretisoitunut Outi-kirjastolaisilla esimerkiksi nukketeatte-
ritoiminnan aloittamisena ja PARKKI-kirjastolaisilla toimintalukujen 
keräämisenä. PARKKI-projektiin osallistuneet eivät olleet kokoontu-
neet, mutta he olivat kommunikoineet sähköpostitse ja puhelimitse 
esimerkiksi tarvitessaan ideoita kirjavinkkaukseen tai kouluyhteistyö-
hön. Asian tiimoilta puhelinsoittoja saanut haastateltu piti hienona ja 
helppona yhteistyötapana juuri jokapäiväiseen toimintaan liittyvää 
työntekijöiden suoraa keskinäistä yhteydenpitoa: 

Se on sitä semmosta työtä, jota voi tehä koko ajan, että sitä ei tartte 
niinku lähtä johonki istumaan projektia hoitamaan, vaan tehhään 
sitä lennossa ja se on ihan normaalia hommaa (H3, 2005). 

Projektin päättymisen jälkeen viidessä kirjastossa arviointivälineistä 
tiedotettiin kokouksissa ja/tai ilmoitustauluilla ja niistä keskusteltiin 
epävirallisesti. Näissä kirjastoissa oli myös joitakin arviointivälineiden 
käyttäjiä. Sen sijaan niissä kirjastoissa, joiden haastateltavat kertoivat, 
että arviointivälineistä ei ollut tiedotettu eikä niistä ollut keskusteltu, ei 
välineitä myöskään ollut käytetty. (Haastattelut 2005.) 

Maaliskuussa 2004 tehtyyn kyselyyn vastanneista arviointivälineitä 
käyttämättömistä usea (41–70 %) valitsi vaihtoehdon ’en tunne ko. ar-
viointivälinettä’ (taulukko 17). Vaihtoehdon sanamuoto ei kerro, onko 
vastaaja lainkaan tietoinen arviointivälineestä vai eikö hän koe tunte-
vansa riittävästi ko. välinettä. Joka tapauksessa kirjastoissa näyttää ol-
leen kyselyajankohtana työntekijöitä, joita minkäänlainen tiedottami-
nen arviointivälineistä ei ollut saavuttanut. 

Muutamat niistä, jotka eivät olleet käyttäneet arviointivälineitä, 
koska niitä ei ollut pidetty esillä eikä markkinoitu, tarkensivat vastauk-
siaan seuraavasti: 
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En tiedä mitään koko asiasta. 

En tiedä johtuuko omasta aktiivisuudesta, mutta näin vasta nyt koko 
PARKKI-projekti kirjan. 

minun kirjastossa asia ei ole ollut esillä 

Portfolioista en ollut kuullut mitään. Aivan uusi asia. 

Taulukko 17. Arviointivälineiden käyttämättömyys; viestintään liittyvät syyt. Kysely 
2004. 

Arviointiväline Miksi ei ole 

käyttänyt 

arviointivälinettä 
Koulutus-

tarvekysely 

(N = 10) 

Osaamiskakku

 

 (N = 24) 

Oma työportfolio 

 

(N = 28) 

Yksikön / 

kirjaston portfolio 

(N = 27) 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

(N = 24) 

En tunne ko. 

arviointivälinettä 

7 10 11 11 11 

Ei ole pidetty esillä 

eikä markkinoitu 

3 2 5 6 6 

Voiko tuloksista löytää yhteyksiä viestinnän ja arviointivälineiden käyt-
töönoton välillä? Kirjastot eivät eronneet selvästi toisistaan viestintä-
käytäntöjen suhteen. Sekä teemahaastattelujen että puhelinhaastattelu-
jen mukaan arviointivälineistä oli keskusteltu työpaikkakokouksissa 
kaikissa kirjastoissa. Yhdessä kirjastossa oli pidetty PARKKI-projektin 
aikana kokouksia, joissa käsiteltiin ainoastaan PARKKI-projektia ja 
siinä kehitettyjä arviointivälineitä. Tämän kirjaston johtaja ja kirjaston-
hoitaja mainitsivat haastatelluista ainoina, että kirjaston arviointityöstä 
oli tiedotettu lautakunnalle. Molemmat olivat myös aktiivisia arviointi-
välineiden käyttäjiä. Tässä kirjastossa oli kenties päästy pisimmälle 
keskusteluissa ja yhteisessä mietinnässä arviointivälineiden merkityk-
sestä ja niiden käytön tavoitteista. 

Joan S. Ashin (1999) tutkimuksen mukaan etenkin vertaisviestin-
nällä on yhteys innovaation käyttöönottoon ja käytön monipuolisuu-
teen. Cooper ja Wolfe taas ovat todenneet, että innovaation kehittäjillä 
ja muutosagenteilla pitäisi olla riittävästi tietämystä paitsi siitä, miten 
innovaatiota käytetään, niin myös siitä, miksi sitä käytetään. Jos inno-
vaation käytön tavoitteita ei pystytä selkeyttämään keskustelemalla 
muiden organisaation jäsenten kanssa, innovaation käyttöönotto ei edis-
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ty. (Cooper & Wolfe 2005.) Henkilökohtaisissa keskusteluissa voidaan 
vähentää innovaatioon liittyvää epävarmuutta etenkin silloin, kun ky-
seessä on monimutkainen innovaatio. 

Johnson ym. (2001) sekä Cooper ja Wolfe (2005) ovat huomautta-
neet, että innovaatioita käyttöön otettaessa niiden ominaisuudet on ana-
lysoitava perusteellisesti, jotta voidaan määritellä, millaisin toimenpi-
tein ne pitää ottaa käyttöön organisaatiossa. Monimutkaiset innovaatiot 
vaativat organisaation sisäisiä selventäviä keskusteluja, joissa luodaan 
yhteinen tulkinta innovaation ominaisuuksista ja mietitään, miten inno-
vaatiota ja kenties myös organisaatiota täytyy muokata, jotta innovaatio 
voidaan ottaa käyttöön. Cooper ja Wolfe ovat todenneet, että runsaat-
kaan palaverit eivät edistä innovaation diffuusiota ja käyttöönottoa, mi-
käli keskustelijoilla ei ole riittävästi tietoa innovaatiosta ja siitä, miksi 
se on tarkoitus ottaa käyttöön (Cooper & Wolfe 2005). 

PARKKI-projektissa kehitettiin arviointivälineitä tiimeissä, joihin 
kuului kunkin tiimin toimialan asiantuntijoita. Tiimien jäsenet toimivat 
myös välineiden esittelijöinä muille työntekijöille omissa kirjastois-
saan. Tämä ei riittänyt, vaan kehittäjillä ja muutosagenteilla olisi pitä-
nyt olla enemmän tietämystä siitä, mihin tarkoitukseen tehtyjä arvioin-
tivälineitä tullaan käyttämään tai visioita siitä, mihin tarkoitukseen niitä 
voisi käyttää, jotta useammat työntekijät olisivat ottaneet arviointiväli-
neitä käyttöönsä. Olisi tarvittu myös enemmän aikaa pohtia yhdessä 
etenkin monimutkaisten arviointivälineiden ominaisuuksia ja käyttöta-
poja. Paitsi innovaation käyttöön (Ash 1999) viestinnällä on todettu 
olevan yhteyksiä myös työntekijöiden tyytyväisyyteen käyttöönotetta-
vaa innovaatiota kohtaan (Pungitore 1995, 168–169). PARKKI-
projektin kirjastoissa viestintä jäi vähäiseksi eikä tuottanut tyytyväi-
syyttä, mikä olisi voinut edistää arviointivälineiden käyttöönottoa. 

Perustelut innovaatioiden käyttöönotolle ovat yleensä organisaation 
toimintaa kehittävillä esimiehillä. Heidän tehtävänään on välittää käyt-
töönoton perustelut niille, joiden tulisi ryhtyä käyttämään innovaatiota. 
Johtajan rooli muutosagenttina on tärkeä (Leonard-Barton 1988), mutta 
ei ole itsestään selvää, että organisaation ylemmältä tasolta tuleva mää-
räys edistää innovaation käyttöä (ks. esim. Leonard-Barton & 
Deschamps 1988). Yksilöiden taidoilla saattaa olla ratkaisevampi mer-
kitys innovaation diffuusioon kuin valta-asemalla (Rogers 2003, 415). 
Henkilökuntaan kuuluvan asiantuntijan (Griffiths ym. 1986, 194–196) 
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tai vertaisryhmään kuuluvan muutosagentin suosituksen tai mallin on 
huomattu olevan yhteydessä innovaation käyttöön (Rogers 1995, 394); 
niin tässäkin tutkimuksessa. Muutosagenttien paikantamiseksi on ehdo-
tettu verkostoanalyysin tekemistä ennen kuin innovaatiota ryhdytään 
levittämään (Hubbard ym. 2003). Yleisissä kirjastoissa, joissa työtä 
tehdään yhdessä ja myös kirjastojen välisellä yhteistyöllä on pitkät pe-
rinteet, verkostoanalyysin avulla voisi löytää ratkaisevat henkilöt, joi-
den kautta käyttöön otettavaa innovaatiota kannattaisi levittää. 

5.3.3 Muut arviointivälineiden käyttöönottoa edistäneet toimenpiteet 

Puhelinhaastatteluilla (2005) keräsin aineistoa arviointivälineiden käyt-
töönottoa edistäneistä toimenpiteistä (liite 7, kysymykset 4–14 ja liite 8, 
kysymykset 4–13). Kahdeksan haastateltua kertoi, että arviointivälinei-
den käyttöönottoa ei ollut edistetty millään tavoilla. Ne, jotka olivat 
havainneet edistämistoimenpiteitä tehdyn, mainitsivat edistämistavoiksi 
keskustelut henkilökuntapalavereissa, johtoryhmässä ja kirjastonjohta-
jien kokouksissa sekä henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Myös ylim-
män johdon esimerkkiä pidettiin edistämistoimenpiteenä. Kaksi haasta-
teltua totesi, että ainoa edistämistapa oli ollut velvoite vastata kyselyi-
hin. Velvoitusta oli perusteltu sillä, että vastaamalla voi vaikuttaa kir-
jaston toimintaan. Osittain ulkoisena edistäjänä pidettiin maakunnallista 
arviointiryhmää, jonka todettiin alkaneen luoda toimintatapoja. Muina 
ulkoisina toimijoina mainittiin alan opiskelijat, jotka oli otettu käsitte-
lemään kyselyaineistoja harjoitustyönään. Opiskelijat käsittelivät ai-
neistot ja tuloksia pystyttiin hyödyntämään nopeasti. Innovaation käyt-
töönoton aikatauluttamisen on aiemmin todettu edistävän innovaation 
käyttöönottoa (Clayton 1997, 59–76), mutta PARKKI-projektissa ei 
ollut asetettu aikarajoja arviointivälineiden käyttöönottamiselle eikä 
sillä tavalla pyritty vaikuttamaan välineiden diffuusioon ja implemen-
tointiin. 

PARKKI-projektin päättymisen jälkeen johtajat olivat vain satun-
naisesti rohkaisseet alaisiaan käyttämään arviointivälineitä. Kahdessa 
kirjastossa sekä tiimien jäsenet että johtajat kertoivat johtajan rohkais-
seen arviointivälineiden käyttöön esitellessään niitä. Viisi haastateltua 
sanoi, että henkilökuntaa ei ole ”varsinaisesti” rohkaistu käyttämään 
arviointivälineitä. Tiimien jäsenet mainitsivat kuitenkin joitakin roh-
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kaisuksi koettuja asioita. Esimerkiksi kehityskeskusteluissa käydyt kes-
kustelut arvioinnista olivat rohkaisseet arviointivälineiden käyttöön, 
samoin johtajan yksittäinen muistutus tietyn arviointivälineen olemas-
saolosta. Johtajien esimerkki tai työntekijälle annettu mahdollisuus jär-
jestää työaikaansa itsenäisesti saattoivat myös toimia rohkaisuna. 

Kysyessäni, miten arviointivälineiden käyttöä oli edistetty ”yleen-
sä”, halusin antaa vastaajalle vapauden mainita mitä tahansa asioita, 
jotka hän tulkitsi välineiden käytön edistämiseksi. Edistämistoimenpi-
teiksi mainittiin jo edellä kuvattuja asioita. Muutamat haastatellut poh-
tivat, miksi toimintatapoja ei ollut määritelty. Isossa kirjastossa mainit-
tiin yhtenäisten toimintatapojen esteeksi kirjaston kompleksisuus: eri-
laisille ja erikokoisille yksiköille on hankala luoda yhtenäisiä toiminta-
tapoja (vrt. Zaltman ym. 1973, 137). Pienemmissä kirjastoissa työsken-
televistä kolme mainitsi johtajan vaihdokset syyksi sille, että toiminta-
tapoja ei ollut määritelty. Yhdessä kirjastossa käyttöönottoa oli ehkäis-
syt rakentamisprojekti, joka oli vienyt johtajan työajan. 

5.3.4 PARKKI-projekti ja kirjastojen arviointikäytännöt 

Tammi–helmikuussa 2005 haastatelluista monikaan ei ollut ryhtynyt 
käyttämään PARKKI-projektissa kehitettyjä arviointivälineitä, mutta 13 
heistä sanoi, että projekti oli vaikuttanut joko heidän kirjastojensa arvi-
ointikäytäntöihin tai omiin arviointikäytäntöihin ja sitä kautta myös kir-
jaston kehittämiseen. Esimerkiksi arviointien kirjaaminen ja kehitys-
keskustelujen käyminen etukäteisvalmistelujen jälkeen oli tehnyt arvi-
oinnista täsmällisempää. Yksi haastateltu totesi, että oli ”siirrytty [– –] 
tuntemuksista tekoihin” (H3, 2005), mihin oli vaikuttanut arviointitu-
losten dokumentointi: 

[– –] jos on jotakin mustaa valkoisella esimerkiksi näistä ilmeisistä 
koulutustarpeista, niin sitten sitä järjestetään (H3, 2005). 

Tilastointi oli tarkentunut ja työntekijöiden mielenkiinto tilastoja koh-
taan oli lisääntynyt; tilastointia ja tilastojen tarkastelua oli alettu pitää 
tärkeänä. Vaikka kirjastoissa on kerätty toimintaa kuvaavia lukumääriä 
valtakunnallisiin tilastoihin, PARKKI-projektissa tehty vertailu lähi-
seudun kirjastojen kanssa oli uutta ja auttoi oman kirjaston kehittämi-
sessä. Paitsi numerotilastointi myös muu dokumentointi oli tarkentunut 
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ja dokumentteja käytettiin työskentelyn apuna. Yhdessä kirjastossa oli 
havaittu lastenkirjasto- ja musiikkikirjastotoiminnan kehittyneen uuden 
arvioinnin myötä ja toisaalla kirjastovirkailija totesi, että tilastoja tulee 
luettua eri tavalla kuin ennen ja kiinnitettyä huomiota esimerkiksi ko-
koelmakustannuksiin. Arvioiva ajattelu oli näin laajentunut myös mui-
den kuin esimiesten työtavaksi. Kaksi haastateltua sanoi, että PARKKI-
projektin myötä oli syntynyt arviointikäytäntöjä, joita he eivät muista-
neet aikaisemmin juurikaan olleen. Muutama haastatelluista piti 
PARKKI-projektia yhtenä nykyisen arviointikulttuurin ilmentymänä, 
joka tuki työhön tulleita arviointivelvoitteita. 

Neljä esimiesasemassa työskentelevää kertoi, että kirjastojen toi-
mintamalleja oli muutettu PARKKI-projektissa tehdyn arviointityön 
seurauksena. Yhdessä kirjastossa oli perustettu toimintotiimejä, toisessa 
oli tehty pieniä muutoksia työprosessien arvioinnin seurauksena, kol-
mannessa oli ryhdytty tilastoimaan koulutuspäiviä ja neljännessä johta-
ja oli tehnyt kirjaston strategian ohjaamaan kirjaston toimintaa. 

PARKKI-projektia on seurannut maakunnallisen arviointiryhmän 
työskentely, joka jatkaa koko maakunnan tasolla PARKKI-projektissa 
alkanutta arviointia. Arvioiva, kirjastotoiminnan kehittämiseen tähtäävä 
ajattelutapa on jäänyt projektiin osallistuneiden mieliin. Se luo vastaan-
ottavaista ilmastoa uusien arviointivälineiden ja -menetelmien käyt-
töönotolle tulevaisuudessa. 

5.3.5 Yhteenveto 

Kirjastotoiminnan arviointivälineiden diffuusiota ja implementointia 
edistettiin PARKKI-projektin aikana testaamalla arviointivälineitä ja 
keskustelemalla niiden käytöstä kokouksissa. Tiedon kulku oli mahdol-
lista kirjastoissa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, sillä projek-
tiin osallistui kirjastotoimenjohtajia, kirjastonhoitajia ja kirjastovirkaili-
joita. Tiimitoimintaan osallistui jokaisen kirjaston edustajia, jotka välit-
tivät kirjastonsa näkemyksiä tarvittavista arviointivälineistä. Osallisuu-
della oli positiivinen yhteys arviointivälineiden leviämiseen ja käyt-
töönottoon, mikä on todettu myös muissa tutkimuksissa (Griffiths ym. 
1986, 94–96; Baroudi ym. 1986; Leonard-Barton 1988; Rogers 1995, 
396; Pungitore 1995, 179–180; Clayton 1997, 12–31; Johnson ym. 
2001). Tiimien jäsenet olivat hankkineet muita aktiivisemmin eri läh-
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teistä tietoa arviointivälineistä; tietoa oli hankittu pääasiallisesti lähim-
mältä vertaisryhmältä ja kirjallisista lähteistä. Tiimityöskentelyyn osal-
listuneet olivat myös aktiivisempia arviointivälineiden käyttäjiä kuin 
tiimeihin osallistumattomat. Osallistuminen edisti etenkin monimut-
kaisten välineiden käyttöä. Monimutkaisia välineitä koskevan tiedon 
välittäminen koettiin vaikeaksi ja ne olikin ottanut käyttöönsä vain 
muutama henkilö. Haastatteluvastauksista voi päätellä, että kirjastoissa 
ei pystytty luomaan yhteisymmärrystä monimutkaisten välineiden käyt-
tötarkoituksesta ja hyödystä eikä kyseisiä välineitä ollut siksi alettu 
käyttää. 

PARKKI-projektin päättymisen jälkeen tietopalvelun arviointilo-
makkeen ja koulutustarvekyselyn yhdistelmän käytöstä oli tehty päätös 
maakunnallisella tasolla. Muuten kirjastoissa ei ollut systemaattisesti 
toteutettu toimenpiteitä, joiden avulla olisi edistetty arviointivälineiden 
diffuusiota ja implementointia. Jotkut työntekijät olivat kuitenkin itse-
näisesti ottaneet käyttöönsä välineitä, jotka he kokivat itselleen hyödyl-
lisiksi. 

Vaikka arviointivälineet eivät olleet PARKKI-projektin päättymisen 
jälkeen kovinkaan monen työntekijän arkipäiväisiä työvälineitä, vuonna 
2005 haastatellut kokivat, että projekti oli selvästi vaikuttanut heidän 
kirjastojensa arviointikäytäntöihin ja toiminnan tuloksiin. Arvioinnin 
koettiin systematisoituneen ja arviointien tulosten kirjaamisen kautta 
kirjaston kehittämistyön jäntevöityneen. Dokumentointi oli tarkentunut 
ja dokumentteja käytettiin työskentelyn apuna. Projektin myötä oli syn-
tynyt arviointikäytäntöjä, joita ei aiemmin ollut toteutettu ja projektiin 
osallistuneet olivat omaksuneet arvioivan, kirjaston toiminnan kehittä-
miseen tähtäävän ajattelutavan. 
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6 Yhteenveto, johtopäätökset ja 
jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjastotoiminnan uusien arvioin-
tivälineiden diffuusiota ja implementointia. Etsin tietoa eri tekijöiden 
yhteyksistä uusien arviointivälineiden leviämiseen ja käyttöönottoon 
kirjasto-organisaatioissa. Tällä tavoin pyrin lisäämään ymmärrystä ylei-
sistä kirjastoista innovaatioiden vastaanottajina. Tutkimuksen käytän-
nön tavoitteena oli selvittää, millaisia ominaisuuksia arviointivälineissä 
ja kirjasto-organisaatioissa tulisi olla ja mitä toimenpiteitä kirjastoissa 
kannattaisi tehdä innovaatioiden leviämisen ja käyttöönoton edistämi-
seksi. 

Empiirisenä kohteena olivat pohjoisten kirjastojen arviointi- ja ke-
hittämisprojektissa (PARKKI-projekti) kehitetyt neljä uutta kirjasto-
toiminnan ja osaamisen arviointivälinettä: portfolio, tietopalvelun arvi-
ointilomake, koulutustarvekysely ja osaamiskakku. Tutkin niiden le-
viämistä ja käyttöönottoa Oulun seutukunnan kirjastoissa vajaan viiden 
vuoden aikana. Ajanjakso sisälsi projektivuodet 2000–2003 ja kaksi 
niiden jälkeistä vuotta. Empiiriset aineistot keräsin vuosina 2001–2005. 

Tarkastelin kahdeksan kirjaston innovaatioprosessia innovaatioiden 
diffuusioteorian, organisaatioiden innovatiivisuuden tutkimuksen ja or-
ganisaatioiden prosessitutkimuksen näkökulmista. Niiden avulla tutkin 
arviointivälineiden ja kirjasto-organisaatioiden havaittujen ominaisuuk-
sien yhteyksiä arviointivälineiden diffuusioon ja implementointiin. Li-
säksi tutkin, millä toimenpiteillä arviointivälineiden diffuusiota ja im-
plementointia edistettiin ja oliko löydettävissä yhteyksiä edistämistoi-
menpiteiden ja arviointivälineiden leviämisen ja käyttöönoton välillä. 

Toteutin tutkimuksen laadullisena tapaustutkimuksena, jossa käytin 
menetelmä-, teoria- ja aineistotriangulaatiota. Seuraavassa teen yhteen-
vedon saamistani tuloksista ja vertailen niitä aiempiin tutkimustulok-
siin. Hahmottelen tulosten pohjalta myös jatkotutkimusideoita ja lopuk-
si arvioin käytetyn tutkimusmenetelmän soveltuvuutta tutkimusaihee-
seen. 
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6.1 Arviointivälineiden havaitut ominaisuudet 

Tutkittujen innovaatioiden havaituista ominaisuuksista suhteellisella 
edulla oli positiivinen yhteys innovaatioiden diffuusioon ja implemen-
tointiin. Samanlaiseen tulokseen on tultu aiemmissakin tutkimuksissa 
(Davis 1989; Pungitore 1995, 179–180; Rogers 1995, 216; Clayton 
1997, 12–31; Kortelainen 1999a, 133; Tran 2005). Myös innovaatioi-
den yhteensopivuudella oli positiivinen yhteys arviointivälineiden käyt-
töönottoon (vrt. Rogers 1995, 224–227; Pungitore 1995, 179–180; 
Klein & Sorra 1996; Clayton 1997, 12–31; Kortelainen 1999a, 133; 
Tran 2005). Selvimmin uusien arviointivälineiden leviämistä ja käyt-
töönottoa edisti kuitenkin yhdistävyys, maakunta-alueen kirjastoja yh-
distävä intressi. PARKKI-projektin ulkopuolisten kirjastojen pyynnöstä 
perustettiin maakunnallinen arviointiryhmä, jonka toimesta laadittiin 
kirjastoammattilaisten tietopalvelutaitojen arviointilomake. Lomake on 
PARKKI-projektissa laadittujen tietopalvelun arviointilomakkeen ja 
koulutustarvekyselyn yhdistelmä. Alkuperäistä tietopalvelun arviointi-
lomaketta oli pidetty monimutkaisena, mutta muokattu innovaatio otet-
tiin projektin päätyttyä aktiiviseen käyttöön. 

Innovaation monimutkaisuudella oli negatiivinen yhteys innovaati-
on diffuusioon ja implementointiin. Sama on todettu aiemmissa tutki-
muksissa (Griffiths ym. 1986, 194–196; Pungitore 1995, 102–108; Tran 
2005). Tietopalvelun arviointilomakkeen lisäksi portfolio koettiin vai-
keaksi ymmärtää ja monimutkaiseksi käyttää. Vuonna 2005 portfoliota 
käytti vain viisi haastatelluista 14 henkilöstä. Käyttäjät hyödynsivät 
portfoliota monipuolisesti havaittuaan sen tarjoamat suhteelliset edut. 
Edut eivät olleet kuitenkaan niin ilmeiset ja helposti havaittavat, että 
portfolio olisi levinnyt laajan joukon arviointivälineeksi. Portfoliota ei 
ollut otettu käyttöön silloin, kun sen ei koettu tarjoavan suhteellista etua 
tai sen käyttö koettiin hankalaksi. 

Aiemmissa tutkimuksissa näkyvyyden on todettu olevan yksi inno-
vaation diffuusiota ja implementointia ennustava havaittu ominaisuus 
(Tran 2005; Clayton 1997, 12–31; Kortelainen 1999a, 133; Ash 1999; 
Rogers 1995, 244). Arviointivälineistä portfolion konkreettinen näky-
vyys omalla työpöydällä oli edistänyt portfolion henkilökohtaista käyt-
töä, mutta ei ollut innostanut muita työntekijöitä portfolion käyttöön. 
PARKKI-projektin näkyvyys puolestaan nostatti kiinnostusta projekti-
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kirjastojen ulkopuolella ja projektiin osallistumattomien kirjastojen 
pyynnöstä muodostettiin maakunnallinen arviointiryhmä. Arviointiväli-
neiden kokeiltavuuden ja käytön välisiä yhteyksiä ei löytynyt. 

Arviointivälineiden ominaisuuksien analyysi paljasti, että arviointi-
välineitä käyttämällä pystytään vastaamaan vuoden 1998 Kirjastolaissa 
asetettuihin vaatimuksiin. Koulutustarvekyselyä, tietopalvelun arvioin-
tilomaketta ja osaamiskakkua voidaan käyttää työntekijöiden osaami-
sen arviointiin ja sitä kautta toiminnan kehittämiseen. Portfolion avulla 
voidaan arvioida kirjastopalvelujen saatavuutta, toteutumista, kehittä-
mistä, taloudellisuutta ja laatua. 

PARKKI-projektissa kehitetyt arviointivälineet eivät olleet levin-
neet laajaan tietoisuuteen ja niitä oli ottanut käyttöönsä pieni osa Oulun 
seutukunnan yleisten kirjastojen työntekijöistä vuosina 2001–2005. In-
novaatioprosessit eivät olleet edenneet kirjastoissa organisaatiotasolla 
vaan yksilöittäin. Kaksi vuotta projektin päättymisen jälkeen kehitetty 
muokattu innovaatio – maakunnallinen kirjastoammattilaisten tietopal-
velutaitojen arviointilomake – sen sijaan otettiin käyttöön kaikissa tut-
kituissa kirjastoissa. 

6.2 Kirjastojen ominaisuudet 

Kirjastojen organisatorisista ominaisuuksista arviointivälineiden käyt-
töönottoon yhdistyi positiivisesti aiempi arviointityö, johon johtajan 
lisäksi oli osallistunut myös muu henkilökunta. Aiemmin tehty arviointi 
oli luonut myönteisen arviointivälineiden käyttöönottoilmaston ja arvi-
ointityössä kartutettuja taitoja pystyttiin nyt hyödyntämään. Arviointi-
välineiden käyttöönottoon yhdistyivät positiivisesti myös organisaation 
vähäinen kompleksisuus, keskittyneisyyden purkaminen ja kirjastotoi-
menjohtajan roolimalli. 

Zaltman ym. (1973, 143–144) ovat todenneet, että innovaatioiden 
käyttöönotto onnistuu tehokkaasti keskittyneessä organisaatiossa, jossa 
päätöksenteko- ja kontrollivalta ovat ylimmillä johtajilla. Tässä tutki-
muksessa paljastui, että keskitetty päätöksenteko oli yhteydessä inno-
vaatioiden leviämiseen ja käyttöönottoon silloin, kun kyseessä oli lo-
makemuotoinen, suhteellisen yksinkertainen ja helposti käytettävä ar-
viointiväline. Maakunnallinen tietopalvelutaitojen arviointilomake saa-
tiin laajaan käyttöön, kun käyttöönottopäätöksen teki maakunnan kir-
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jastotoimenjohtajista koostunut arviointiryhmä. Arviointilomakkeen 
täyttäminen on helppoa ja lomakkeen levittäminen on vaivatonta myös 
kompleksisessa isossa kirjastossa, jossa monimutkaisten innovaatioiden 
käyttöönottaminen on organisaation laajuuden takia hitaampaa kuin 
pienessä kirjastossa 

Monimutkaisen innovaation, kuten portfolion, laajaan käyttöönot-
tamiseen ei todennäköisesti riitä yksi keskitetty päätös, vaan jokaisessa 
yksikössä on keskusteltava ja päätettävä tavasta, jolla innovaatiota käy-
tetään. Tutkituissa kirjastoissa portfolion oli ottanut arkipäiväiseen 
käyttöön vain viisi henkilöä, jotka olivat tehneet itsenäiset käyttöönot-
topäätökset. Kaksi heistä oli kirjastonhoitajia. Molemmat työskentelivät 
organisaatiossa, jonka keskittyneisyys oli joko tilapäisesti tai jatkuvasti 
vähentynyt. Toisessa kirjastossa kirjastotoimenjohtaja oli vaihtunut 
usein ja toisessa oli perustettu tiimejä eri toimintoja kehittämään. Kir-
jastossa, jossa oli perustettu tiimejä ja annettu niille päätäntävaltaa, kir-
jastonhoitaja oli ottanut portfolion suunnittelu- ja kehittämistyön väli-
neeksi. Pystyäkseen vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin yleisen kir-
jaston on pystyttävä aktiivisesti seuraamaan ympäristössä tapahtuvia 
muutoksia, reagoimaan niihin ja toimimaan myös itse kehittäjänä ja 
innovaatioiden käyttöönottajana. Tähän liittyen olisi tarpeen tutkia hen-
kilökunnan vastuiden jakoa yleisissä kirjastoissa ja vastuunjaon yhteyk-
siä innovaatioiden leviämiseen ja käyttöönottoon. Yleisissä kirjastoissa 
viimekätisenä vastuunkantajana on kirjastotoimenjohtaja, joten olisi 
tarpeen tarkastella myös niitä ehtoja, joiden vallitessa esimerkiksi eri 
toiminnoista vastaavat tiimit voisivat työskennellä innovaatioiden ke-
hittämistä, levittämistä ja käyttöönottoa edistävästi. 

Kirjastojen formaalisuuden tarkastelussa kävi ilmi, että kirjastot 
ovat formaaleja organisaatioita, joilla on mahdollisuus formaaliseen 
joustavuuteen. Formaalinen joustavuus näkyi laajana osallistumisena 
PARKKI-projektin tiimityöskentelyyn. Useat työntekijät ammat-
tinimikkeestä ja toimenkuvasta riippumatta saivat olla mukana kehittä-
mässä uusia arviointivälineitä. Formaalinen joustamattomuus tuli esiin 
arviointivälineiden käyttöönottovaiheessa. Vuonna 2005 haastatelluista 
ne työntekijät, joilla arviointi oli kirjattu toimenkuvaan, tekivät arvioin-
tia, mutta ne, joilla toimenkuvassa ei ollut arviointia, eivät sitä tehneet. 
Haastatellut olivat olleet kehittämässä arviointivälineitä ja olisi ollut 
projektin tavoitteiden mukaista, että he olisivat ottaneet käyttöön uusia 
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arviointivälineitä, mutta käytännössä toimenkuvan määräämät tehtävät 
veivät työajan ja arviointivälineet jäivät käyttämättä. 

Kirjastojen kompleksisuuden yhteydet arviointivälineiden innovaa-
tioprosessiin olivat kahtalaiset. Isosta kompleksisesta kirjastosta oli 
mahdollista lähettää osallistuja jokaiseen tiimiin arviointivälineiden 
kehittämisvaiheessa, kun taas pienissä kirjastoissa tähän ei ollut mah-
dollisuuksia. Näin iso kirjasto saattoi vahvimmin vaikuttaa kehitettäviin 
arviointivälineisiin. Kuitenkin pienissä kirjastoissa arviointivälineitä oli 
otettu useammin käyttöön kuin isossa kirjastossa. Arviointivälineiden 
diffuusiota ja implementointia hidasti isossa kirjastossa se, että työn-
tekijöistä vain tietyt henkilöt osallistuivat kolmivuotiseen projektiin. 
Ensimmäisenä projektivuonna kehittämistyöhön osallistuneet henkilöt 
osallistuivat myös jälkimmäisten vuosien kehitystyöhön. Useamman 
työntekijän ottaminen mukaan olisi tasannut työtaakkaa ja vastuita, jol-
loin ensimmäisen vuoden tiimien jäsenillä olisi jäänyt aikaa edistää ke-
hittämiensä arviointivälineiden käyttöönottoa. Vuoden 2005 haastatte-
luissa paljastui, että henkilökunnan toimenkuvat voivat joustaa niin, 
että työntekijältä on mahdollista siirtää pois tehtäviä hänen tarvitessaan 
aikaa projektitehtäviin. Käytännössä joustomahdollisuutta ei ollut käy-
tetty. Periaatteen ja käytännön ristiriita nostaa esiin kysymyksen, miksi 
jousto ei ollut toteutunut. 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia organisaati-
on käytössä olevien aineellisten ja aineettomien resurssien yhteydestä 
innovaatioiden diffuusioon ja implementointiin (Nohria & Gulati 1996; 
Clayton 1997, 59–77.) Tässä tutkimuksessa selvitin kirjastotoimenjoh-
tajien ja PARKKI-projektin tiimeissä toimineiden näkemyksiä resur-
soinnista. Näkemykset poikkesivat toisistaan selvästi. Toisten mielestä 
arviointivälineiden käyttöön ei ollut riittävästi aikaa ja henkilökuntaa. 
Toisten mielestä aikaa ja henkilökuntaa löytyy, jos kirjastossa on riittä-
västi tahtoa ja innostusta ja jos arviointia pidetään tärkeänä. Löytyi 
myös kirjasto, jossa haastatellun mainitsemasta henkilökunta- ja aika-
pulasta huolimatta tehtiin arviointia. Tämä tapaus antaa vahvistusta nä-
kemykselle, että arvioinnin tekeminen kirjastoissa on priorisointikysy-
mys. Myös tietojen ja taitojen suhteen näkemykset hajaantuivat. Kirjas-
tonhoitajat ja kirjastovirkailijat yhtä lukuunottamatta luottivat henkilö-
kunnan arviointitaitoihin, mutta kirjastotoimenjohtajista vain kaksi oli 
vakuuttunut arviointitaitojen riittävyydestä kirjastossaan. Epäluottamus 
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henkilökunnan arviointitaitoihin saattoi olla yksi syy siihen, että johta-
jat eivät olleet edistäneet aktiivisesti arviointivälineiden käyttöä. 

6.3 Arviointivälineiden diffuusion ja implementoinnin edistäminen 

Innovaatioiden käyttöönottostrategioilla ja edistämistoimenpiteillä on 
todettu pystyttävän vaikuttamaan innovaatioiden implementointiin 
(Leonard-Barton 1988; Klein & Sorra 1996; Clayton (1997, 152). 
Zaltman ym. (1973) ovat ehdottaneet, että innovaatiota vastaanottavas-
sa organisaatiossa määriteltäisiin jo ennen käyttöönottovaihetta toimin-
tamalli, jolla innovaatio otetaan käyttöön sekä työntekijöiden roolit ky-
seisessä toimintamallissa. Vuoden 2005 haastattelujen mukaan Oulun 
seutukunnan kirjastoissa ei ollut toteutettu järjestelmällisesti arviointi-
välineiden diffuusion ja implementoinnin edistämistoimenpiteitä, mutta 
siitä huolimatta haastatellut totesivat yksimielisesti, että projekti oli 
vaikuttanut kirjastojen arviointityöhön. Heidän mukaansa arviointi oli 
muuttunut aiempaa systemaattisemmaksi ja konkreettisemmaksi. Toi-
mintaa todettiin dokumentoitavan aiempaa tarkemmin ja dokumentteja 
käytettävän työskentelyn apuna. Projektin myötä oli syntynyt arviointi-
käytäntöjä, joita ei aiemmin ollut toteutettu ja projektiin osallistuneet 
olivat omaksuneet arvioivan, kirjaston toiminnan kehittämiseen tähtää-
vän ajattelutavan. Tutkimuskohteena olleita arviointivälineitä käyttivät 
kuitenkin vain muutamat työntekijät ja arviointityön väitettyä lisäänty-
mistä voisi tutkia kartoittamalla aloitetut ja jatkuvat arviointikäytännöt 
ja selvittää niiden yhteys tässä tutkittuihin arviointivälineisiin. 

PARKKI-projektissa arviointivälineitä kehitettiin tiimeissä, joihin 
osallistui edustajia jokaisesta kirjastosta ja eri ammattiryhmistä. Osal-
listuminen arviointivälineiden kehittämiseen oli positiivisessa yhtey-
dessä välineiden diffuusioon ja implementointiin. Tulos tuki aiempia 
tutkimustuloksia (Leonard-Barton 1988; Rogers 1995, 396; Clayton 
1997, 27–52). Osallistumisen positiivinen yhteys näkyi tiimeihin kuu-
luneiden henkilöiden muita aktiivisempana tiedonhankintana ja uusien 
arviointivälineiden käyttönä. Pelkästään esimiehet eivät olleet ryhtyneet 
arviointivälineiden käyttäjiksi, vaan esimerkiksi portfolion harvoihin 
käyttäjiin kuului projektiin osallistuneita kirjastonhoitajia. 

Edistämistoimenpiteistä viestinnällä on todettu olevan ratkaiseva 
yhteys innovaatioiden leviämiseen ja käyttöönottoon (Rogers 1995, 17–



 175 

19; Johnson ym. 2001; Lundblad 2003; Cooper & Wolfe 2005). Erityi-
sesti vertaisryhmien välisen viestinnän on todettu edistävän innovaati-
oiden diffuusiota (Rogers 1995, 17–19). PARKKI-projektissa kehite-
tyistä arviointivälineistäkin oli saatu tietoa useimmin muilta projektiin 
osallistuneilta tai Oulun seutukunnan tiimien jäseniltä, siis vertaisryh-
mään kuuluvilta. Projektin päätyttyä jotkut tiimitoimintaan osallistuneet 
olivat pitäneet keskenään yhteyttä arkipäivän työssä puhelimen ja säh-
köpostin välityksellä. Tällaisia epävirallisia viestintäverkostoja kartoit-
tamalla voisi jatkossa tutkia, mitä reittejä pitkin innovaatioita kannattaa 
levittää. 

Yhdessä PARKKI-kirjastossa näkyi merkkejä suunnitelmallisesta 
viestinnästä. Siellä oli pidetty PARKKI-projektin aikana kokouksia, 
joissa käsiteltiin ainoastaan PARKKI-projektia ja siinä kehitettyjä arvi-
ointivälineitä. Kirjaston arviointityötä oli tehty paikallisesti näkyväksi 
myös tiedottamalla siitä lautakunnalle. Haastatellut kirjastotoimenjoh-
taja ja kirjastonhoitaja olivat aktiivisia arviointivälineiden käyttäjiä ja 
omalla roolimallillaan viestittivät arviointivälineiden käytön merkityk-
sestä. Muissakin kirjastoissa arviointivälineistä tiedotettiin ja keskustel-
tiin, mutta yleensä viestinnästä puuttui systemaattisuus. Osasyynä tähän 
saattoi olla projektisuunnitelma. Siihen ei ollut kirjattu projektin jäl-
keen tehtäviä toimenpiteitä, joilla arviointimenetelmiä ja -välineitä levi-
tettäisiin ja niiden käyttöönottoa edistettäisiin. 

6.4 Tutkimusmenetelmän arviointi 

Toteutin tutkimuksen laadullisena tapaustutkimuksena, joka alkoi omi-
en projektikokemusteni ja niiden muodostaman esiymmärryksen varas-
sa. Aineistojen keruu ja analysointi nostattivat kysymyksiä, joihin etsin 
vastauksia tutkimuskirjallisuudesta. Kirjallisuuden avulla jäsensin ja 
analysoin aineistoja. Siirtyminen empiirisestä aineistosta kirjallisuuteen 
ja sitä kautta uuden tutkimusaineiston keruuseen tarkensivat käsitystäni 
tutkimuskohteena olleesta ilmiöstä. Keräsin aineistoja vähitellen ja oma 
ymmärrykseni tutkittavasta ilmiöstä lisääntyi ajan kuluessa ja innovaa-
tioprosessin edetessä. 

Olin kiinnostunut kirjastojen työntekijöiden ajatuksista ja tulkin-
noista, sillä he olivat tutkitun innovaatioprosessin mahdollisia toimijoi-
ta ja innovaatioiden käyttöönottajia. Haastattelemalla pystyin kerää-
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mään heidän näkemyksiään asioista, joita ei ollut dokumentoitu. Inno-
vaatioiden vastaanottajien havainnot ja tulkinnat innovaatioista ovat 
merkittävässä roolissa, kun innovaatioita otetaan käyttöön (ks. esim. 
Klein ja Sorra 1996) ja siksi oli mielekästä kerätä aineistoa haastatte-
luilla. 

Strukturoidulla kyselyllä toivoin saavani runsaasti vastauksia ja 
pystyväni osoittamaan, kuinka laajalle arviointivälineiden leviäminen ja 
käyttöönotto oli edennyt. Strukturoituun kyselyyn vastasi kuitenkin 
vain reilu neljännes (28 %) kyselyn saaneista. Kyselyn onnistumisen 
voi näin ollen kyseenalaistaa. Toisaalta tulkitsin vastaamattomuuden 
tulokseksi; merkiksi siitä, että arviointivälineitä ei tunnettu tai niistä ei 
oltu kiinnostuneita. Tämä vahvisti ajatustani siitä, että parhaiten pystyn 
vastaamaan tutkimuskysymyksiini haastattelemalla henkilöitä, joilla oli 
kokemustietoa tutkimuskohteena olleista arviointivälineistä. 

Kirjastojen rakenteellisia ominaisuuksia tutkiessani olin kiinnostu-
nut siitä, miten työntekijät ovat kokeneet kirjastojen rakenteellisten 
ominaisuuksien ilmenevän käytännössä. Haastateltujen tulkintoja ana-
lysoimalla tutkin, miten kirjastojen ominaisuudet näkyvät ja vaikuttavat 
käytännön työssä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät kirjastojen viralli-
sissa dokumenteissa kuvatut kirjasto-organisaation ominaisuudet, joi-
den tutkiminen olisi paikallaan jatkossa. Innovaatioita käyttöön otetta-
essa ei riitä aina se, että innovaatiota muokataan organisaatioon sopi-
vaksi, vaan myös organisaatiolta tarvitaan uudistumiskykyä (Cooper & 
Wolfe 2005). Tätä varten pitäisi analysoida yleisten kirjastojen organi-
saatioita kysyen: mikä on yleisten kirjastojen uudistumiskyky? Voi-
daanko sitä edistää muuttamalla kirjastojen rakenteita? Mitkä rakenteet 
ovat pysyviä ja mihin rakenteisiin voidaan vaikuttaa? Dokumenttien 
analyysi antaisi vertailuaineiston nyt kerätyille aineistoille ja syntyneen 
kokonaiskuvan perusteella voisi vastata edellä esitettyihin kysymyksiin. 

Tekemäni tapaustutkimuksen avulla en pyrkinyt syy-seuraus-
suhteiden osoittamiseen, vaan analyyttiseen yleistämiseen. Muutaman 
tapauksen monipuolisen, kolmea eri teoriaperinnettä hyödyntävän lä-
hestymistavan avulla tuotin tietoa, jota arviointivälineiden kehittäjät ja 
yleisten kirjastojen henkilökunnat voivat hyödyntää käytännössä. 
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Liite 1  Yhteenveto luvun 2.4 kirjallisuudesta 

Taulukko 18. Innovaation diffuusiota ja implementointia edistäneet innovaation 
havaitut ominaisuudet, organisaation ominaisuudet ja käyttöönottotoimenpiteet. 

 Griffiths 

ym. 1986 

Pungitore 

1995 

Tran 

2005 

Howard 

1981 

Clayton 

1997 

Kortelainen 

1999a 

Ash  

1999 

Innovaation havaittu 

ominaisuus 

       

Suhteellinen etu  x x  x x  

Kokeiltavuus x  x  x   

Yhteensopivuus x x x  x x  

Näkyvyys   x  x x x 

Yksinkertaisuus      x  

Muokattavuus  x      

Yhdistävyys  

(ulkoinen paine) 

 x   x   

Organisaation ominaisuus        

Vilkas vertaisviestintä       x 

Positiiviset roolimallit       x 

Käytöstä palkitseminen       x 

Resurssien puute     x   

Käyttöönottotoimenpide        

Osallisuus x x   x   

Ulkopuolinen apu: rahoitus, 

asiantuntija 

x x   x   

Koulutus  x       

Relevantti tiedotus  x      

Muutosagentin aktiivisuus x  x     

Johtajien sitoutuminen, 

aktiivisuus 

x x      

Aikataulutus     x   

Odottamaton tapaus     x   
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Taulukko 19. Innovaation diffuusiota ja implementointia ehkäisseet innovaation 
havaitut ominaisuudet, organisaation ominaisuudet ja käyttöönottotoimenpiteet. 

 Griffiths 

ym. 1986 

Pungitore 

1995 

Tran 

2005 

Howard 

1981 

Clayton 

1997 

Kortelainen 

1999a 

Ash 

1999 

Innovaation havaittu 

ominaisuus 

       

Ei suhteellista etua x  x      

Kompleksisuus x x x  x   

Ei yhdistävyyttä x       

Organisaation ominaisuus        

Keskittyminen x   x    

Formaalisuus    x    

Kompleksisuus        

Resurssien (rahan, ajan) 

puute 

x x      

Ammatillinen koulutus ja 

erityisosaaminen 

       

Käyttöönottotoimenpide        

Epäonnistunut koulutus  x      
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Liite 2  Tietopalvelun arviointilomake 
*Tietojen ja taitojen tason arviointi, numerot sanoin:           
5 Erittäin hyvä osaaminen. (Kaikki nykyiset ja potentiaalit asiakkaat pystytään palvelemaan. Kollegat 
kyetään kouluttamaan välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.) 
4            
3 Riittävän hyvä osaaminen. (Kaikki asiakkaat pystytään palvele3maan paikan päällä tai ohjaamaan 
paremmalle tiedonlähteelle. Kollegoita pystytään ohjaamaan palvelun tai välineen käytössä.) 
2            
1 Vähäinen osaaminen. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu 
tyydyttävästi. Tarvitaan ulkopuolista koulutusta.)  

**Kehittämis-/koulutustarpeen kiireellisyys, numerot sanoin: 
3 Kehittämistarve on kiireellinen. 
2 Kehittämistarve on todettu. 
1 Taito on hallussa. 

 
Tietopalvelussa tarvittavat tiedot ja taidot Tietojen ja taitojen taso* Kehittämis-

/koulutustarve** 
 5 4 3 2 1 3 2 1 
1 Lähtökohdat / perusasiat         
1.1 Tietopalvelun teoreettisen pohjan tuntemus (koulutus 
ja alan kehityksen seuraaminen) 

        

1.2 Omien ja toistemme kokemusten hyödyntäminen         
2 Tietopalvelun työvälineet         
2.1 Manuaalisten / perinteisten välineiden tuntemus: 
kortistot, painetut lähteet 

        

2.2 Tietokantojen sisällön / kattavuuden ja hakukielten 
tuntemus, sähköisten välineiden tuntemus 

        

2.2.1 Oma aineistotietokanta (Pallas)         
2.2.2 Fennica         
2.2.3 Aleksi         
2.2.4 Ebsco         
2.2.5 Suomen laki CD         
2.2.6 Internet-tiedonhaku         
2.2.6.1 Sähköinen säädöstietopankki Finlex         
2.3 Luokitusjärjestelmän tuntemus         
3 Kokoelma / sisällöt         
3.1 Tietokirjallisuuden tuntemus         
3.1.1 Kartat         
3.1.2 Tilastoaineistot         
3.1.3 Virallisjulkaisut         
3.1.4 Muut         
3.2 Kaunokirjallisuuden tuntemus         
3.2.1 Kertomakirjallisuus         
3.2.1.1 Kotimainen         
3.2.1.2 Ulkomainen         
3.2.2 Runot         
3.3 Eri aineistoryhmien sisällönkuvailun hallinta         
3.4 Relevantin aineiston tunnistaminen         
4 Tiedonhakutaidot         
4.1 Tiedonhaun aiheiden jäsentäminen ja erilaisten 
hakutapojen hahmottaminen 

        

4.2 ”Dokumenttiavaruuden” tuntemus: tietämys siitä, 
minkä tyyppisistä lähteistä kannattaa hakea 
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Tietopalvelussa tarvittavat tiedot ja taidot Tietojen ja taitojen taso* Kehittämis-
/koulutustarve** 

 5 4 3 2 1 3 2 1 
5 Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus         
5.1 Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus ryhmille         
5.1.1 Asian hallinta niin hyvin, että siitä osataan kertoa         
5.1.2 Asian esittäminen erilaisten ryhmien tarpeiden 
mukaisesti 

        

5.1.3 Esiintymistaito         
5.2 Tiedonhaun ja kirjastonkäytön henkilökohtainen 
ohjaus 

        

5.3 Käyttäjäkoulutusmateriaalien laatiminen         
5.3.1 suomeksi         
5.3.2 ruotsiksi         
5.3.3 englanniksi         
6 Kielitaito         
6.1 Ruotsi         
6.2 Englanti         
6.3 Saksa         
6.4 Käyttäjäkoulutusta pystytään antamaan seuraavilla 
kielillä 

        

6.4.1 Ruotsi         
6.4.2 Englanti         
6.4.3 Saksa         
7 Tietotekniikkataidot         
7.1 Windows-perustaidot: oman työaseman hallinta         
7.1.1 Tekstinkäsittely         
7.2 Sähköpostin käyttö         
7.3 Internetin käyttö         
7.4 Tulostimen ym. laitteiden pikkuongelmien ratkaisu         
7.5 Tietotekniikan käytön opastus asiakkaille         
7.5.1 Internetin käytön opastus         
7.5.2 Tekstinkäsittelyn opetus         
Laadullisen arvioinnin osio         
Tietopalvelutaitoihin kuuluu tärkeänä osana 
numeroarvosteluun taipumattomia, mm. asiakkaan 
kohtaamiseen liittyviä taitoja. Pohdi näitä ilman 
numeroarvostelua. 

        

Asiakkaan tiedontarpeet         
*Asiakkaiden tiedontarpeiden tuntemus / ennakoiminen         
*Kyky auttaa asiakasta tarkentamaan tiedontarpeensa         
*Asiakkaan ”vastaanottokyvyn” määrittäminen         
*Asiakkaan opastus tiedonlähteiden arvioinnissa         
*Kirjojen, lehtien yms. suosittelu asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti 

        

Asiantuntijaverkoston hyväksikäyttö         
*Rohkeus ja mahdollisuus kysyä neuvoa työtoverilta         
*Rohkeus ja mahdollisuus ottaa yhteys muihin kirjastoihin         
*Rohkeus ja mahdollisuus ottaa yhteys asiantuntijoihin         
*Palvelun rajaaminen: asiakas osataan ohjata tarvittaessa 
paikkaan, jossa hän saa palvelua 

        

Asiakaspalvelutaidot         
*Kärsivällisyys, luonteva ystävällisyys, ”tilannetaju”         
*Palvelun nopeus         
*Erilaisuuden sietokyky         
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Liite 3  Koulutustarvekysely 
KIRJASTOJEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUSTARVEKYSELY 

Kysely koskee kirjastossa kirjastoammatillista työtä tekeviä vakinaisia tai vakinaisluonteisessa 
työsuhteessa olevia henkilöitä. Kysely ei koske työllistettyjä, työmarkkinatuella palkattuja eikä 
harjoittelijoita. Palauta lomake kyselyn lähettäjälle sähköpostitse viimeistään __________. 
Vastaukset ovat ehdottoman luottamuksellisia ja niitä voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin. Kyselyyn 
vastaaminen on tärkeää, jotta seuraavan vuoden koulutusohjelma pystytään laatimaan koulutustarvetta 
vastaavasti. 

1. Vastaajan nimi: 
2. Kirjasto/osasto: 
3. Oletko osallistunut kirjaston järjestämään tai tukemaan kirjastoalan koulutukseen vuonna 2000? 
    ___ Kyllä: Oliko koulutuksesta hyötyä? 

__ Kyllä. Millaista? __________________________________________ 
__ Ei. Miksi? _______________________________________________ 

    ___ En: Miksi et?  Koulutusta ei ole tarjottu __ 
Koulutukseen ei ole päästetty __ 
Koulutukseen ei ole ehtinyt __ 
Koulutukset eivät ole olleet tarpeellisia __ 
Koulutukset eivät ole olleet kiinnostavia __ 
Koulutukset eivät ole olleet tarpeeksi tasokkaita __ 
Muu syy, mikä? ___ 

4. Arvioi tämän hetken koulutustarvettasi seuraavan taulukon avulla rastittamalla sopivin vaihtoehto. 
(Huom! vain yksi rasti riviä kohti!) 
 Selviydyn  

taidoillani 
Tarvitsen 
koulutusta 

Voin ohjata muitakin 
tässä asiassa 

En tarvitse 
kyseistä taitoa 

1 TIEDONHAKU     
1.1 Haku omasta järjestelmästä (Pallas tms.)     
1.2 Musiikin tiedonhaku omasta järjestelmästä     
1.3 Haku Fennicasta     
1.4 Haku Aleksista     
1.5 Haku Ebscosta     
1.6 Internet-tiedonhaku     
1.7 Haku Ostrobotniasta     
1.8 Tallennus Ostrobotniaan     
1.9 Luettelointi linkkikirjastoon     
2 SISÄLTÖKOULUTUS     
2.1 Kaunokirjallisuus     
2.2 Lasten- ja nuortenkirjallisuus     
2.3 Tietokirjallisuus     
2.4 Musiikki     
3 TIETOTEKNIIKKA     
3.1 Windows-perusteet     
3.2 Tekstinkäsittelyn perusteet     
3.3 Kotisivujen teko     
3.4 Kotisivujen päivitys     
3.5 Kuvankäsittely     
3.6 Sähköpostin käyttö     
4 MUU ASIAKASPALVELU     
4.1 Kirjavinkkaus     
4.2 Internetin käytön opastus asiakkaille     
4.3 Sähköpostin käytön opastus asiakkaille     
5 MUU, MIKÄ?     

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 4  Teemahaastattelurunko 
Päivi Rasinkangas 
TEEMAHAASTATTELURUNKO /syksy 2001 
Aihe: Aikaansaannoskyvyn arvioiminen tiimitoiminnan avulla PARKKI-projektissa 
Kohde: Oulun seutukunnan kirjastojen työntekijät 

1. Arvioinnista ja PARKKI-projektista yleisesti 
Aiemmat arviointikokemukset: 

Mitä olet työssäsi aiemmin arvioinut? 
Millaisia vaikutuksia aiemmilla arvioinneilla on ollut? 
Mitä arviointikäytäntöjä kirjastossasi toteutettiin ennen PARKKI-projektia? Mieti mahdol-
lisimman laajasti. 

Miten PARKKI-projekti esiteltiin sinulle? 
Miten olet osallistunut PARKKI-projektiin? 
Miten työntekijät yleensä ovat lähteneet mukaan projektiin?  
Miten työntekijöitä motivoitiin mukaan projektin ensimmäisenä vuonna? 
Onko arviointia / projektia pohdittu yhteisissä kokouksissa? 
Entä kahvipöytäkeskusteluissa? 

2. Kysymykset koskien aikaansaannoskyvyn/osaamisen arviointia 
Miten olet aikaisemmin arvioinut omaa osaamistasi/aikaansaannoskykyäsi? 

Jos olet, niin mitä vaikutuksia tai seurauksia aiemmilla arvioinneilla on ollut? 
Millä tavoilla osallistuit nyt aikaansaannoskyvyn arviointiin? 
Poikkesiko nyt tehty arviointi aiemmista?  

Jos poikkesi, niin millä tavalla? 
Miten arviointityö on nivelletty muihin töihin? 

Onko projektista tai sen myötä syntyneistä välineistä tai käytännöistä ollut apua muuhun 
työskentelyyn? 
Onko arviointityön yhdistämisessä muihin töihin ollut ongelmia? Millaisia? 

Onko aikaansaannoskyvyn / osaamisen arvioinnissa ollut vaikeuksia? 
Ajatellen itseäsi: 
Ajatellen työyhteisöäsi: 

Onko arvioinnissa ollut jotakin hyvää? 
Onko aikaansaannoskyvyn arvioiminen muuttanut sinun työskentelyäsi?  

Millaisia muutoksia on tapahtunut?  
Hyvät ja huonot muutokset: 

Onko aikaansaannoskyvyn arvioiminen muuttanut kirjastosi työskentelyä? 
Oulun seutukunnassa tehtiin monitahoinen aikaansaannoskyvyn arviointi, kun arvioinnin koh-
teina olivat tietopalvelu, lastenkirjastotoiminta, musiikkikirjastotoiminta ja koulutuksen arvioi-
minen: 

Mitä osa-alueita itse arvioit? 
Miten olet saanut aikasi riittämään arviointityöhön? 

3. Tehdyt aikaansaannoskykyyn liittyvät arviointivälineet 
Kommentoi ensimmäisen projektivuoden aikana tehtyjä arvioinnin apuvälineitä: 

Kirjastokohtainen lastenkirjastotoiminnan portfolio: 
Seutukunnallinen portfolio: 



 193 

Tietopalvelun arviointilomake: 
Seutukunnallinen tiedonhakupyyntölomake: 
Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake: 
Koulutustarvekysely: 
Osaamiskakku: 
Perehdyttämisaineisto: 

Onko tehtyjä apuvälineitä käytetty kirjastossasi? 
Miten niitä voisi mielestäsi käyttää? 
Millaisia arviointivälineitä ja -menetelmiä kaipaat ja miksi? 
PARKKI-projektin tavoitteena on luoda keveitä arviointimenetelmiä – miten tässä on mielestä-
si onnistuttu? 
 
4. Yhteistyöstä yleensä 
Millaista yhteistyötä olet aiemmin tehnyt seutukunnan kirjastojen työntekijöiden kanssa? 
Entä muiden kirjastojen kanssa? 
Mihin tiimiin olet kuulunut PARKKI-projektissa? 
Onko tiimiin kuuluminen tuonut positiivisia asioita arkipäivän työhösi? 

Jos, niin millaisia? 
Onko tiimi jatkanut toimintaansa? 
Ovatko tiimeissä syntyneet kontaktit vaikuttaneet työskentelyysi muuten? 
Miten koit tiimin kokoontumiset?  

Voiko sanoa, että niissä kehittyi tiimille yhteinen kieli? 
Onko käsityksesi seutukunnasta muuttunut tiimitoiminnan myötä? 
Onko tiimiin kuuluminen aiheuttanut ongelmia ”normaaliin” arkipäivän työhön? 

Millaisia ongelmia on ilmennyt?  
Omassa työssäsi? 
Onko osallistumisesi vaikuttanut muiden työhön? Jos, niin millä tavalla? 
Onko syntynyt ristiriitatilanteita? Jos, niin kuinka ne on ratkaistu? 

Millainen kirjastojen välinen yhteistyömuoto olisi mielestäsi tarpeellinen? 
 
5. Arvioinnin tulevaisuus 
Onko sinulla jatkosuunnitelmia aikaansaannoskyvyn arvioimisen suhteen? 

Onko kirjastollasi jatkosuunnitelmia ko. asian suhteen? 
Osallistutko PARKKI-projektissa tällä hetkellä tiimityöskentelyyn? 
Aiotko osallistua kirjastojen välisten tiimien työskentelyyn tulevaisuudessa? 
Mitä odotat PARKKI-projektilta tulevaisuudessa? 
Mitä odotit PARKKI-projektilta sen alkaessa? 
Ovatko odotuksesi toteutuneet? 

Jos ovat, niin millä tavoin? 
Jos eivät, niin mitä olet jäänyt kaipaamaan? 

Voiko arvioinnilla mielestäsi vaikuttaa arkipäivän kirjastotyöhön? 
Onko se esim. tarkentanut työskentelyn tavoitteita 
– henkilökohtaisella tasolla: 
– kirjastotasolla: 
– seutukunnallisella tasolla 

Millaisia vaikutuksia arvioinnilla mielestäsi pitäisi olla? 
Millaista arvioinnin pitäisi olla, jotta sillä olisi haluttua vaikutusta? 
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Liite 5  Avoin sähköpostikysely kirjastotoimen-
johtajille 

Date: Tue, 22 Apr 2003 09:30:41 +0300  
22.4.2003 
 
Hei PARKKI-kirjastojen johtajat! 
 
Olen tekemässä lisensiaatintutkimustani aiheesta "Laadullisten arviointimenetelmien 
diffuusio Oulun seutukunnan kirjastoissa vuosina 2000–2003". Kohdistan 
tutkimukseni PARKKI-projektissa tehtyjen arviointimenetelmien leviämiseen ja 
käyttöönottoon Oulun seutukunnan kahdeksassa kirjastossa: Hailuoto, Haukipudas, 
Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulu ja Oulunsalo. 
 
Tutkimustani varten tarvitsisin teiltä seuraavia tietoja. 
 
1. Kuvaus kirjastonne arviointihistoriasta viimeisen 5–10 vuoden ajalta:  
– Miten olette arvioineet kirjastonne toimintaa? Mitä kohteita olette arvioineet? Millä 
tavoilla? 
– Missä asemissa työskentelevät työntekijät ovat osallistuneet arviointiin? 
– Oletteko osallistuneet erillisiin arviointiprojekteihin? Mihin projekteihin? PARKKI-
projektia ei tarvitse tässä yhteydessä mainita. 
– Mikäli haluat, kerro vielä henkilökohtaiset ajatuksesi aiemmasta arvioinnista: 
 
2. Kuvaus kirjastonne projektihistoriasta (muuten kuin arvioinnin osalta) 
viimeisen 5–10 vuoden ajalta: 
– Mihin projekteihin olette osallistuneet? PARKKI-projektia ei tarvitse tässä 
yhteydessä mainita. 
– Missä asemissa työskentelevät työntekijät ovat osallistuneet projekteihin? 
– Mikäli haluat, kerro viellä henkilökohtaiset ajatuksesi aiemmista projekteista: 
 
Lähettäkää vastauksenne 31.5.2003 mennessä osoitteeseen 
paivi.rasinkangas@oulu.fi. 
Myös mahdolliset kysymykset voi lähettää samaan osoitteeseen. Puhelimitse minut 
tavoittaa numerosta 553 3541. 
 
Kiitoksin 
Päivi 
 

***************************************************************** 
Kirjastoamanuenssi Päivi Rasinkangas 
Oulun yliopiston kirjasto, PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO 
email: paivi.rasinkangas@oulu.fi, puh: (08) 553 3541 

mailto:paivi.rasinkangas@oulu.fi
mailto:paivi.rasinkangas@oulu.fi
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Liite 6  Kysely arviointivälineiden leviämisestä ja 
käyttöönotosta Oulun seutukunnan kir-
jastoissa 

From: Päivi Rasinkangas <paivi.rasinkangas@oulu.fi>  
Subject: PARKKI-kysely  
Date: Mon, 15 Mar 2004 13:21:09 +0200  

KYSELY ARVIOINTIMENETELMIEN LEVIÄMISESTÄ JA 
KÄYTTÖÖNOTOSTA OULUN SEUTUKUNNAN KIRJASTOISSA 
 
Hyvä Oulun seutukunnan kirjaston työntekijä 
 
Olen tekemässä Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitokselle lisensiaatintyötä, 
jossa tutkin, miten kirjastotoiminnan arviointivälineet leviävät ja kuinka ne otetaan 
käyttöön yleisissä kirjastoissa. Tutkimuskohteenani ovat aktiivisesti PARKKI-
projektiin osallistuneet Oulun seutukunnan kirjastot. 
 
Tämän viestin kautta pääset kyselyyn, jonka vastauksia käytän yhtenä tutkimusaineis-
tonani. 
Ole hyvä ja vastaa kyselyyn, jonka löydät osoitteesta  
http://atkk-des.oulu.fi/parkki/WebFiles/index.htm. Kysely vaatii toimiakseen Netsca-
pe tai Internet Explorer -selaimen. Vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Siirry sivul-
ta toiselle klikkaamalla Next Page -painiketta. Kyselyssä on 10 sivua. Lähetä lopuksi 
vastaukset klikkaamalla Send Answers -painiketta. 
 
Vastaa kyselyyn 26.3.2004 mennessä. Vaikka lomake edellyttää paneutumista, toi-
von, että uhraat hetken työaikaasi ja paneudut kysymyksiin. Vastauksesi ovat erittäin 
tärkeitä. Vastaukset käsitellään tutkimuksen kaikissa vaiheissa ehdottoman luottamuk-
sellisesti. 
 
Mikäli haluat kysyä jotakin kyselylomakkeeseen tai tutkimukseeni liittyen, vastaan 
mielelläni. Puhelimitse minut tavoittaa numeroista 040 586 3134 (gsm) ja 553 3541 
(työ). Sähköpostiosoitteeni on paivi.rasinkangas@oulu.fi. 
 
LÄMPIMÄT KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄSI! 
 
FM Päivi Rasinkangas 
 

mailto:paivi.rasinkangas@oulu.fi
http://atkk-des.oulu.fi/parkki/WebFiles/index.htm
mailto:paivi.rasinkangas@oulu.fi
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1. Mikä on virkanimikkeesi? ___________________________ 

2. Mikä on koulutuksesi?____________________________ 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt kirjastoalalla?  
___ 0–2 vuotta 
___ 2–5 vuotta 
___ 5–10 vuotta 
___ 10–20 vuotta 
___ 20–30 vuotta 
___ yli 30 vuotta 

4. Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 
___ 0–2 vuotta 
___ 2–5 vuotta 
___ 5–10 vuotta 
___ 10–20 vuotta 
___ 20–30 vuotta 
___ yli 30 vuotta 

5. Mikä on sukupuolesi? 
___ nainen 
___ mies 

6. Mihin ikäryhmään kuulut? 
___ alle 20 vuotta 
___ 20–30 vuotta 
___ 31–40 vuotta 
___ 41–50 vuotta 
___ 51–60 vuotta 
___ 61–70 vuotta 

7. Kuinka monta työntekijää työskentelee kirjastossasi? ___________ 

8. Millaiseen arviointiin olet osallistunut ennen PARKKI-projektia? Rastita sopiva vaihtoehto. 
Voit myös tarkentaa vastauksia sanallisesti. 

8.1.  Kirjastotoiminnan arviointiin 
____ en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, millaiseen:__________ 
8.2.  Oman työskentelysi arviointiin 
____ en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, millaiseen:__________ 
8.3.  Muunlaiseen arviointiin 
____ en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, millaiseen:__________ 

9. Mikäli olet osallistunut aiemmin arviointiin, millaisia kokemuksesi ovat olleet? 
___ neutraaleja  
___ enimmäkseen negatiivisia 
___ enimmäkseen positiivisia 
___ en osaa sanoa 

10. Oliko kirjasto, jossa työskentelet, mukana PARKKI-projektissa projektin alusta (v. 2000) lähti-
en? 
____ ei____ kyllä____ en tiedä 
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11. Oletko osallistunut seutukunnalliseen, kirjastojen väliseen tiimityöskentelyyn? Rastita sopiva 
vaihtoehto. 
___ En ole osallistunut seutukunnalliseen tiimityöskentelyyn. 
Jos haluat, voit perustella, miksi et ole osallistunut: ____________________________ 
___ Kyllä, olen osallistunut seutukunnalliseen tiimityöskentelyyn. Merkitse seuraavaan taulukkoon, 
mihin tiimeihin olet kuulunut PARKKI-projektin aikana ja/tai sen loputtua 

 
 Ensimmäinen 

PARKKI-vuosi 
2000–2001 

Toinen 
PARKKI-
vuosi 
2001–2002 

Kolmas 
PARKKI-
vuosi 
2002–2003 

PARKKI-
projektin 
loputtua, 
toukokuusta 
2003 lähtien 

Lastenkirjastotiimi     
Tietopalvelutiimi     
Musiikkitiimi     
Koulutustiimi     
Videotiimi     

Jos haluat, voit perustella, miksi olet osallistunut tiimitoimintaan:  
_______________________________________________________________________ 

12. Onko tiimityöskentely jatkunut sinulla henkilökohtaisina kontakteina? 
___ ei___ kyllä 

13. Oletko käyttänyt seuraavia arviointivälineitä? Rastita sopivat vaihtoehdot. 

13.1. Koulutustarvekysely: oletko vastannut siihen? 
___ en ole vastannut 
Pohdi syitä siihen, miksi et ole vastannut ja valitse sopivimmat vaihtoehdot. Voit valita useita 
vaihtoehtoja. 
___ se ei ole parempi kuin aiemmat tavat arvioida koulutustarvetta 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ siihen vastaaminen ei sovi työtapoihini 
___ siihen vastaaminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ siihen vastaaminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ siihen vastaaminen on vaikeaa 
___ siihen vastaaminen on liian työlästä 
___ siihen vastaamiseen ei ole aikaa 
___ siihen vastaamisesta ei ole hyötyä 
___ siihen vastaamista ei ole opetettu 
___ siihen vastaamiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 
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___ kyllä, olen vastannut 
Milloin olet vastannut koulutustarvekyselyyn? Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet vastannut siihen? 
___ se on parempi kuin aiemmat tavat arvioida koulutustarvetta 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ siihen vastaaminen sopii työtapoihini 
___ siihen vastaaminen on helppo oppia 
___ siihen on helppo vastata 
___ siihen vastaamiseen ei mene paljon aikaa 
___ tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen täyttämisen hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen täyttämiseen, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Oletko käyttänyt koulutustarvekyselyä muuten hyväksi? 
___ en ole 
___ kyllä, millä tavalla:_____________________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet täyttänyt tai käyttänyt koulutustarvekyselyä viimeisen 12 kuukauden 
aikana:  
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran 
___ yhdesti 
___ en kertaakaan 

13.2. Osaamiskakku: oletko käyttänyt sitä?  
___ en ole käyttänyt  
Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt osaamiskakkua ja valitse sopivimmat vaihtoehdot. 
Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
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___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 

 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt osaamiskakkua? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt osaamiskakkua? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt osaamiskakkua viimeisen 12 kuukauden aikana:  
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran 
___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

13.3. Omaan työhösi liittyvä portfolio  
(esim. lastenkirjastotoiminta-, tietopalvelu-, musiikki-, koulutusportfolio) 
___ en ole käyttänyt  
Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt omaan työhösi liittyvää portfoliota ja valitse sopivim-
mat vaihtoehdot. Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
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___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 
 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt omaan toimintoalueeseesi liittyvää portfoliota? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt omaan toimintoalueeseesi liittyvää portfoliota? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt omaan tehtäviisi liittyvää portfoliota viimeisen 12 kuukau-
den aikana: 
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran  
___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

13.4. Oman kirjaston portfolio: oletko käyttänyt sitä?  
___ en ole käyttänyt  
Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt oman kirjastosi portfoliota ja valitse sopivimmat vaih-
toehdot. Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 



 201 

___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 

 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt oman kirjastosi portfoliota? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt oman kirjastosi portfoliota? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt oman kirjastosi portfoliota viimeisen 12 kuukauden aikana:  
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran  
___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

13.5. Seutukunnallinen portfolio: oletko käyttänyt sitä?  
___ en ole käyttänyt  
Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt seutukunnallista portfoliota ja valitse sopivimmat 
vaihtoehdot. Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
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___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 

 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt seutukunnallista portfoliota? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt seutukunnallista portfoliota? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt seutukunnallista portfoliota viimeisen 12 kuukauden aika-
na:  
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran  
___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

13.6. Tietopalvelun arviointilomake: oletko käyttänyt sitä?  
___ en ole käyttänyt  
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Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta ja valitse sopivimmat 
vaihtoehdot. Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 

 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta viimeisen 12 kuukauden 
aikana:  
___ joka päivä 
___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran 
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___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

13.7. Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake: oletko käyttänyt sitä?  
___ en ole käyttänyt  
Pohdi syitä siihen, miksi et ole käyttänyt tietopalvelun seurantalomaketta ja valitse sopivimmat 
vaihtoehdot. Voit valita useita vaihtoehtoja.  
___ se ei ole parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ se ei ole tarpeellinen minulle 
___ se ei ole tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen ei sovi työtapoihini 
___ sen käyttäminen ei sovi osastoni työtapoihin 
___ sen käyttäminen ei sovi kirjastomme työtapoihin 
___ sen käyttäminen on vaikeaa 
___ sen käyttäminen on liian työlästä 
___ sen käyttämiseen ei ole aikaa 
___ sen käyttämiseen ei ole voinut tutustua rauhassa 
___ sen käyttämisestä ei ole hyötyä 
___ sen käyttämistä ei ole opetettu 
___ sen käyttämiseen ei ole kannustettu 
___ sitä ei ole pidetty esillä eikä markkinoitu riittävästi 
___ en ole innostunut ko. arviointivälineestä 
___ en tunne kyseistä arviointivälinettä 
___ muu syy, mikä:__________________________________ 
___ en osaa sanoa syytä 

 
___ kyllä, olen käyttänyt 
Milloin olet käyttänyt seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta? 
___ ensimmäisenä PARKKI-projektin toimintavuonna (huhtikuu 2000- huhtikuu 2001) 
___ toisena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2001- huhtikuu 2002) 
___ kolmantena PARKKI-projektin toimintavuonna (toukokuu 2002- huhtikuu 2003) 
___ PARKKI-projektin päättymisen jälkeen (toukokuusta 2003 lähtien) 
Minkä takia olet käyttänyt seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta? 
___ se on parempi kuin aiemmat vastaavanlaiset arviointivälineet 
___ aiemmin ei ole ollut vastaavaa arviointivälinettä 
___ se on tarpeellinen minulle 
___ se on tarpeellinen osastollemme 
___ se on tarpeellinen kirjastolle 
___ sen käyttäminen sopii työtapoihini 
___ sen käyttäminen on helppo oppia 
___ sitä on helppo käyttää 
___ sitä on voinut kokeilla rauhassa 
___ arvioinnin tulokset ovat helposti nähtävissä 
___ arvioinnin tulokset ovat hyödynnettävissä 
___ sitä on markkinoitu hyvin ja pidetty paljon esillä 
___ sen käytön hyötyjä on esitelty 
___ olen ollut kehittämässä sitä 
___ kirjaston ulkopuolinen taho on kannustanut sen käyttöön, mikä taho:________ 
___ muu syy, mikä: ___________________________ 
Arvioi, kuinka usein olet käyttänyt seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta viimeisen 
12 kuukauden aikana:  
___ joka päivä 
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___ vähintään kerran viikossa 
___ muutaman kerran kuukaudessa 
___ kerran kuukaudessa 
___ muutaman kerran 
___ yhdesti  
___ en kertaakaan 

14. Kuka teki päätöksen ottaa käyttöön arviointiväline? Valitse kunkin välineen kohdalla sopiva 
vaihtoehto. 

14.1. Koulutustarvekysely 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 
 
___ en käytä/täytä seutukunnallista koulutustarvekyselyä 

14.2. Osaamiskakku 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä osaamiskakkua 

14.3. Omaan toimintoalueeseen liittyvä portfolio  
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä omaan toimintoalueeseeni liittyvää portfoliota 

14.4. Oman kirjaston portfolio 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
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___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä oman kirjastoni portfoliota 
14.5. Seutukunnallinen portfolio 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä seutukunnallista portfoliota 
14.6. Tietopalvelun arviointilomake 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä tietopalvelun arviointilomaketta 
14.7. Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake 
___ tein itse päätöksen 
___ tein päätöksen yhden tai useamman työtoverin kanssa 
___ kirjaston sisäinen tiimi teki päätöksen 
___ osastoni teki yhteisen päätöksen 
___ koko kirjasto teki yhteisen päätöksen 
___ osastonjohtaja teki päätöksen 
___ kirjastotoimenjohtaja teki päätöksen 
___ seutukunnallinen tiimi teki päätöksen 
___ joku muu teki päätöksen, kuka tai mikä taho:________________________ 

 
___ en käytä seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta 

15. Mistä tai keneltä olet saanut tietoa em. arviointivälineistä? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

___ lehdestä, mistä lehdestä:_____________________  

___ väliraportista Parkki: pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti (2001)  

___ teoksesta Portfolio kirjaston kehittämisessä ja arvioinnissa (2000)  

___ teoksesta PARKKI Kirjastojen arviointi ja osaamisen jakaminen seutuyhteistyönä (2003)  

___ kirjastotoimenjohtajalta  
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___ osastonjohtajalta 

___ muilta työtovereilta 

___ seutukunnallisen tiimin jäseniltä 

___ seutukunnan PARKKI-kokouksissa muilta osallistujilta 

___ Rovaniemen seudun PARKKI-jäseneltä henkilökohtaisesti 

___ Kemin seudun PARKKI-jäseneltä henkilökohtaisesti 

___ PARKKI-projektin kouluttajilta 

___ PARKKI-projektin projektisihteeriltä 

___ muualta, mistä:__________________________________________  
 

___ en ole saanut tietoa em. arviointivälineistä 
 
16. Jos olet saanut tietoa arviointivälineestä, millaista tietoa olet saanut? Voit valita useita vaihtoeh-

toja. Kerro myös, mihin välineeseen tieto on liittynyt. 

___ tietoa arvioinnin tarkoituksesta yleensä 

___ tietoa arviointivälineen tai -välineiden olemassaolosta, 

minkä välineen tai välineiden: ___________________________________ 

___ tietoa arviointivälineen tai -välineiden käytöstä,  

minkä välineen tai välineiden: ___________________________________ 

___ tietoa arviointivälineen tai -välineiden hyödyistä, 

minkä välineen tai välineiden:____________________________________ 

___ muunlaista tietoa, mitä:______________________________________ 

___ en ole saanut tietoa em. arviointivälineistä 

17. Oletko osallistunut seuraavien arviointivälineiden kehittämiseen? Valitse sopiva vaihtoehto. 
Mikäli olet osallistunut, voit myös kertoa, millä tavalla. 
17.1. Koulutustarvekysely 
____en  ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.2. Osaamiskakku 
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.3. Omaan työhösi liittyvä portfolio  
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.4. Oman kirjaston portfolio 
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.5. Seutukunnallinen portfolio 
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.6. Tietopalvelun arviointilomake 
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 
17.7. Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake 
____en ole osallistunut ____kyllä, olen osallistunut, miten:______________ 

18. Mitä muuta haluat sanoa liittyen kirjastotoiminnan arviointivälineisiin tai PARKKI-projektiin? 
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Liite 7  Kirjastotoimenjohtajien puolistrukturoitu 
puhelinhaastattelu 

AIHE: Arviointivälineiden käyttö ja käyttöönotto Oulun seutukunnan kirjastoissa 
(PARKKI-projektin ensimmäisenä vuonna kehitetyt välineet) 
 
TIETOJA VASTAAJASTA: 
Nimi: 
Virkanimike: 
Kirjasto: 

OSIO I: Arviointivälineiden käyttöönotto 
1 Oletko käyttänyt seuraavia arviointivälineitä PARKKI-projektin päättymisen (kevään 

2003) jälkeen? Vastaa kyllä tai en. Jokaisen välineen jälkeen voit perustella vastauk-
sesi: miksi et ole käyttänyt tai miksi ja miten olet käyttänyt? Lisäksi voit kommentoi-
da kyseistä arviointivälinettä ja arvioida sen käytön aloittamista. 

 Koulutustarvekysely 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt koulutustarvekyselyä, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Osaamiskakku 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt osaamiskakkua, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Omaan työhön liittyvä portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
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Jos olet käyttänyt omaan työhön liittyvää portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Oman yksikön tai kirjaston portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt oman yksikön tai kirjaston portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Seutukunnallinen portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt seutukunnallista portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Tietopalvelun arviointilomake 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
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Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta, oliko sen käyt-
töönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

2 Mitä edellä mainittuja arviointivälineitä on käytetty johtamassasi kirjastossa? 
3 Kuka on tehnyt päätöksen arviointivälineiden käyttöönotosta johtamassasi kirjastos-

sa? 
Koulutustarvekysely; päätöksentekijä: 
Osaamiskakku; päätöksentekijä: 
Omaan työhön liittyvä portfolio; päätöksentekijä: 
Oman yksikön tai kirjaston portfolio; päätöksentekijä: 
Seutukunnallinen portfolio; päätöksentekijä: 
Tietopalvelun arviointilomake; päätöksentekijä: 
Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake; päätöksentekijä: 

4 Onko johtamassasi kirjastossa määritelty toimintatapoja, joilla arviointivälineitä ote-
taan käyttöön? 
___ ei ole määritelty 
Minkä arvelet olevan syynä siihen, että toimintatapoja ei ole määritelty? 
___ on määritelty 
Millaisia toimintatapoja on määritelty? 

5 Miten arviointivälineiden käyttöönottoa on yleensä edistetty kirjastossanne? 
6 Onko arviointivälineitä muunneltu paremmin kirjastonne käytäntöihin ja tarpeisiin 

sopiviksi? 
7 Onko joitakin työntekijöitä vastuutettu edistämään arviointivälineiden käyttöä? ___ ei 

ole vastuutettu 
Minkä arvelet olevan syynä siihen, että ketään ei ole vastuutettu? 
___ on vastuutettu 
Keitä on vastuutettu edistämään arviointivälineiden käyttöä? 
Millä perusteilla juuri heidät on vastuutettu? 

8 Onko arviointivälineiden käyttöä opetettu? 
9 Kuka tai ketkä ovat opettaneet arviointivälineiden käyttöä? 
10 Miten arviointivälineiden käyttöä on opetettu? 
11 Onko arviointivälineiden käyttöönotolle asetettu aikarajoja, jolloin ne viimeistään 

täytyy ottaa käyttöön? 
12 Onko kirjaston ulkopuolelta asetettu vaatimuksia arviointivälineiden nopeaan käyt-

töönottoon? 
13 Miten johtajat tai lähiesimiehet ovat rohkaisseet arviointivälineiden käyttöönottoon? 
14 Onko työntekijöitä määrätty käyttämään arviointivälineitä? 
15 Ovatko arviointikäytännöt muuttuneet johtamassasi kirjastossa PARKKI-projektin 

aikana tai sen jälkeen? 
___ eivät ole muuttuneet 
Minkä arvelet olevan syynä siihen, että arviointikäytännöt eivät ole muuttuneet? 
___ ovat muuttuneet 
Millä tavoilla arviointikäytäntönne ovat muuttuneet? 
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16 Onko kirjastonne tai yksiköidenne toimintamalleja muutettu, kun arviointivälineitä on 
otettu käyttöön? 
___ ei ole muutettu 
Kommentteja: 
___ on muutettu 
Kommentteja: 

17 Arvioi, kuinka monen kirjastonne työntekijän työhön arviointivälineiden käyttöönotto 
vaikuttaa. 

18 Missä virallisissa tilaisuuksissa arviointivälineistä on tiedotettu tai niistä on keskus-
teltu? 

19 Missä epävirallisissa tilaisuuksissa arviointivälineistä on keskusteltu? 
20 Onko kirjastollanne ollut riittävästi seuraavia resursseja arviointivälineiden käyttöön-

ottamiseen: 
20.1 Riittävästi henkilökuntaa 

___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

20.2 Henkilökunnalla riittävästi aikaa 
___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

20.3 Henkilökunnalla riittävästi tietoja ja taitoja 
___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

OSIO II: Taustatietoja kirjastostanne 
21 Onko kirjastonne työntekijöiden toimenkuvat määritelty ja kirjattu? 
22 Voiko työntekijöidenne toimenkuvia muuttaa tilapäisesti? 

___ ei voi muuttaa 
Miksi toimenkuvia ei voi muuttaa tilapäisesti? 
___ voi muuttaa 
Millä menettelytavalla niitä voidaan muuttaa? 
Mitä perusteluita toimenkuvan tilapäisellä muutoksella voi olla? 

23 Onko kirjastonne määritelty ja kirjattu esimies-alaissuhteet sekä niihin sisältyvät vas-
tuut ja määräysoikeudet? 

24 Onko kirjastossanne vakiintuneet päätöksentekotavat? 

OSIO III: Sana on vapaa 
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Liite 8  Tiimitoimintaan osallistuneiden puoli-
strukturoitu puhelinhaastattelu 

AIHE: Arviointivälineiden käyttö ja käyttöönotto Oulun seutukunnan kirjastoissa 
(PARKKI-projektin ensimmäisenä vuonna kehitetyt arviointivälineet) 
 
TIETOJA VASTAAJASTA: 
Nimi: 
Virkanimike: 
Kirjasto: 

OSIO I: Arviointivälineiden käyttöönotto 
1. Oletko käyttänyt seuraavia arviointivälineitä PARKKI-projektin päättymisen (kevään 

2003) jälkeen? Vastaa kyllä tai en. Jokaisen välineen jälkeen voit perustella vastauk-
sesi: Miksi et ole käyttänyt tai miksi ja miten olet käyttänyt arviointivälinettä? Lisäksi 
voit kommentoida kyseistä arviointivälinettä ja arvioida sen käytön aloittamista. 

  Koulutustarvekysely 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt koulutustarvekyselyä, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Osaamiskakku 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt osaamiskakkua, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Omaan työhön liittyvä portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
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Jos olet käyttänyt omaan työhön liittyvää portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Oman yksikön tai kirjaston portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt oman yksikön tai kirjaston portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Seutukunnallinen portfolio 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt seutukunnallista portfoliota, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Tietopalvelun arviointilomake 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt? 
Jos olet käyttänyt tietopalvelun arviointilomaketta, oliko sen käyttöönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

  Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake 
___ en ole käyttänyt 
Miksi et ole käyttänyt? 
___ olen käyttänyt 
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Miksi olet käyttänyt? 
Miten olet käyttänyt 
Jos olet käyttänyt seutukunnallista tietopalvelun seurantalomaketta, oliko sen käyt-
töönottaminen 
___ helppoa 
___ melko helppoa 
___ melko vaikeaa 
___ vaikeaa 
___ en osaa sanoa 
Kommentteja: 

2. Kuka on tehnyt päätöksen siitä, että käytät arviointivälinettä tai -välineitä? 
  Koulutustarvekysely; päätöksentekijä: 
  Osaamiskakku; päätöksentekijä: 
  Omaan työhön liittyvä portfolio; päätöksentekijä: 
  Oman yksikön tai kirjaston portfolio; päätöksentekijä: 
  Seutukunnallinen portfolio; päätöksentekijä: 
  Tietopalvelun arviointilomake; päätöksentekijä: 
  Seutukunnallinen tietopalvelun seurantalomake; päätöksentekijä: 
3. Sisältyykö arviointi Sinun toimenkuvaasi? 
 ___ ei sisälly 
 ___ sisältyy 
4. Onko kirjastossanne määritelty toimintatapoja, joilla arviointivälineitä otetaan käyt-

töön? 
 ___ei ole määritelty 
 Minkä arvelet olevan syynä siihen, että toimintatapoja ei ole määritelty?  
 ___ on määritelty 
 Millaisia toimintatapoja on määritelty? 
5. Miten arviointivälineiden käyttöönottoa on yleensä edistetty kirjastossanne? 
6. Onko arviointivälineitä muunneltu paremmin käytäntöihinne ja tarpeisiinne sopivik-

si? 
7. Onko joitakin työntekijöitä vastuutettu edistämään arviointivälineiden käyttöä? 
 ___ ei ole vastuutettu 
 Minkä arvelet olevan syynä siihen, että ketään ei ole vastuutettu? 
 ___ on vastuutettu 
 Keitä on vastuutettu edistämään arviointivälineiden käyttöä? 
 Minkä arvelet olevan syynä, että juuri ko. henkilö(t) on vastuutettu? 
8. Onko arviointivälineiden käyttöä opetettu? 
9. Kuka tai ketkä ovat opettaneet arviointivälineiden käyttöä? 
10. Miten arviointivälineiden käyttöä on opetettu? 
11. Onko arviointivälineiden käyttöönotolle asetettu aikarajoja, jolloin ne viimeistään 

täytyy ottaa käyttöön? 
12. Onko kirjaston ulkopuolelta asetettu vaatimuksia arviointivälineiden nopeaan käyt-

töönottoon? 
13. Miten johtajat tai lähiesimiehet ovat rohkaisseet arviointivälineiden käyttöönottoon? 
14. Ovatko arviointikäytännöt muuttuneet kirjastossanne PARKKI-projektin aikana tai 

sen jälkeen? 
___ eivät ole muuttuneet 
Minkä arvelet olevan syynä siihen, että arviointikäytännöt eivät ole muuttuneet? 
___ ovat muuttuneet 
Millä tavoilla arviointikäytäntönne ovat muuttuneet? 
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15. Oletko osallistunut seutukunnalliseen tiimitoimintaan PARKKI-projektin päättymisen 
jälkeen? 

 ___ en ole 
Minkä arvelet olevan syynä siihen, että et ole osallistunut seutukunnalliseen tiimi-
toimintaan PARKKI-projektin päättymisen jälkeen? 

 ___ olen 
Millaisena tiimitoiminta on jatkunut sinun osaltasi? 

16. Oletko ollut PARKKI-projektin jälkeen yhteydessä Rovaniemen tai Kemin seudun 
kirjastoihin arviointityön puitteissa? 

17. Missä virallisissa tilaisuuksissa arviointivälineistä on tiedotettu tai niistä on keskus-
teltu? 

18. Missä epävirallisissa tilaisuuksissa arviointivälineistä on keskusteltu? 
19. Onko kirjastollanne ollut riittävästi seuraavia resursseja arviointivälineiden käyttöön-

ottamiseen: 
19.1. Riittävästi henkilökuntaa 

___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

19.2. Henkilökunnalla riittävästi aikaa 
___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

19.3. Henkilökunnalla riittävästi tietoja ja taitoja 
___ ei; kommentteja: 
___ kyllä; kommentteja: 

OSIO II: Taustatietoja kirjastostanne 
20. Onko kirjastonne työntekijöiden toimenkuvat määritelty ja kirjattu? 
21. Voiko työntekijöidenne toimenkuvia muuttaa tilapäisesti? 

___ ei voi muuttaa 
Miksi toimenkuvia ei voi muuttaa tilapäisesti? 
___ voi muuttaa 
Millä menettelytavalla niitä voidaan muuttaa? 
Mitä perusteluita toimenkuvan tilapäisellä muutoksella voi olla? 

22. Onko kirjastonne esimies-alais-suhteet ja niihin sisältyvät vastuut määritelty ja kirjat-
tu? 

23. Onko kirjastossanne vakiintuneet päätöksentekotavat? 

OSIO III: Sana on vapaa 
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Liite 9  Puolistrukturoitujen puhelinhaastattelu-
jen analyysissa käytetty luokitus 

Luokka Luokan 

määritelmä 

Arviointiväline Esimerkki 

Portfolio esimerkiksi tuota henkilöstöpuolen asiat oon 

laittanu omakseen ja sitten tuota… sitten 

tämmöset tärkiät hallinto- hallintoasiat omanaan 

ja että ni sillai ku aikasemmin ne oli vaan niinku 

arkistoituna sillai erikseen, nini semmosia mää 

oon niinku tehny, tehny nytten ja niihin ne on 

ollu oikein hyviä kyllä. (H9, 2005) 

Koulutustarvekysely sitä on käytetty sillä lailla, että kun meillä on ollu 

tuota kehityskeskustelut omien työntekijöitten 

kans, niin sitä on käytetty itsearvioinnin pohjana. 

(H3, 2005) 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

justiis tämmöseen koulutustarvekartotukseen 

sitä on, sitä on sekä täytetty pyynnöstä tuonne 

pääkallonpaikalle että sitte tuota me on ite täällä 

sitä katottu ja mietitty. (H3, 2005) 

Suhteellinen etu Ilmaukset, jotka 

kuvaavat, millä 

tavalla arviointi-

väline oli parempi 

kuin aiemmat 

vastaavat 

arviointivälineet 

Osaamiskakku ku meillä on aina sillon tällön tämmösiä 

kehittämiskokouksia, niin siinä on kartotettu 

tämän koko tiimin kokonaistaito ja että löytyykö, 

löytyykö hallintaa ja pystytäänkö me niinku 

tiiminä kaikki (H3, 2005) 

se ei välttämättä oo niin erikoistunu ku mitä me 

tarvittais. Tietenki siitä vois muotoilla oman, 

oman version, mutta tuota mä oon niinkö 

riittäväksi sen osaamisen arvioimiseksi (H11, 

2005) 
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Luokka Luokan 

määritelmä 

Arviointiväline Esimerkki 

Portfolio No mää oon, mää oon käyttäny sitä oikeestaan 

kaikkeen: työn arviointiin ja suunnitteluun ja… ja 

se on ollu semmonen paikka, mihin mää oon 

pannu kaikki, tuota… no mitä kiinnostavia 

projekteja, ideoita on tullu ja muita 

kehittämishaaveita ja hyviä lehtiartikkeleita ja 

kaikkea (H14, 2005) 

Koulutustarvekysely sitä on käytetty sillä lailla, että kun meillä on ollu 

tuota kehityskeskustelut omien työntekijöitten 

kans, niin sitä on käytetty itsearvioinnin pohjana. 

(H3, 2005) 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

ei mainintoja 

Yhteensopivuus Ilmaukset, jotka 

kuvaavat, miten 

hyvin uusi arvi-

ointiväline vastasi 

aiempia kokemuk-

sia sekä nykyisiä 

arvoja ja tarpeita 

Osaamiskakku ku meillä on aina sillon tällön tämmösiä 

kehittämiskokouksia, niin siinä on kartotettu 

tämän koko tiimin kokonaistaito ja että löytyykö, 

löytyykö hallintaa ja pystytäänkö me niinku 

tiiminä kaikki (H3, 2005) 

Portfolio Se on ehkä, että me ei oo sisäistetty, koko 

henkilökunta ei oo sisäistäny sitä (H12, 2005) 

Koulutustarvekysely ei mainintoja 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

siinä on kuitenki katoppa ni näitä tämmösiä 

tasoja ja kaikkia, että se on vähän liian vaikee 

kuitenki (H9, 2005) 

Yksinkertaisuus 

vs. 

monimutkaisuus 

Ilmaukset, jotka 

kuvaavat kuinka 

yksinkertaiseksi 

tai monimutkai-

seksi uusi arvioin-

tiväline koettiin 

Osaamiskakku No se on niin helpon näkönen kakku, että tuota 

siinä kun yhteisesti istutaan sen kakun äärellä, 

kakkupöydässä, niin siinä tullee aika, aika 

tarkkaan mietityksi, että niinku oman osaston 

palvelun laatua, että millä tasolla me ollaan ja 

löytyykö meiltä huippua missä osiossa (H3, 

2005) 
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Luokka Luokan 

määritelmä 

Arviointiväline Esimerkki 

Portfolio ei mainintoja 

Koulutustarvekysely ei mainintoja 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

ei mainintoja 

Kokeiltavuus Ilmaukset, jotka 

kuvaavat, missä 

määrin uutta 

arviointivälinettä 

saattoi kokeilla 

rajoitetusti, pie-

nessä mittakaa-

vassa Osaamiskakku ei mainintoja 

Portfolio me pannaan ihan, ihan tarkkaan siis satutunnitki 

ylös aina, mitä me on tehty ja mistä luettu ja… 

Ja sitten nyt huomaa, että kuinka se on hieno, 

että ne on siellä niin tarkkaan, ni voi katella 

vuosia taaksepäin, että mitä on pietty (H7, 2005) 

Koulutustarvekysely ei mainintoja 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

ei mainintoja 

Näkyvyys Ilmaukset, jotka 

kuvaavat, missä 

määrin uusi arvi-

ointiväline tai sitä 

käyttämällä saa-

dut tulokset olivat 

havaittavissa 

Osaamiskakku on aina esillä. [– –] se on ollu tuossa nähtävänä. 

Ei sen enempää. (H5, 2005) 

Portfolio ei mainintoja 

Koulutustarvekysely ei mainintoja 

Tietopalvelun 

arviointilomake 

me viime maakuntakirjastokokouksessa vuosi 

sitte keväällä perustettiin tämmönen ryhmä, sen 

vuoksi, että, niinku osa kirjastoista ehkä koki, 

että kun me oltiin Outilaisten kanssa tai näiden 

Oulun seudun kirjastojen kanssa tehty, et he on 

vähän ulkona, et hekin haluis osallistuu tähän 

(H2, 2005) 

Yhdistävyys Ilmaukset, jotka 

kuvaavat, miten 

kirjaston ulkopuo-

linen taho oli kan-

nustanut uuden 

arviointivälineen 

käyttöön 

Osaamiskakku ei mainintoja 
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Liite 10  Arviointivälineen käyttöönoton vaihe  
innovaatioprosessissa: aineiston  
luokitusesimerkkejä 

Innovaatioprosessin käyttöönottovaiheiden määrittely Rogersin (1995) ja Zaltman ym:n (1973) 
mukaan: 

Yhteensovittamisvaiheessa innovaatio muokataan organisaation tarpeisiin ja rakenteisiin sopi-
vaksi ja tarvittaessa myös organisaatiota muutetaan innovaation kanssa yhteensopivaksi. Tässä 
vaiheessa innovaation puolestapuhujalla tai muutosagentilla on tärkeä rooli, sillä innovaation 
käyttöönotto edellyttää vahvaa puolestapuhujaa. (Rogers 1995, 394.) Selkiytymisvaiheessa 
innovaatio otetaan laajempaan käyttöön, kun organisaation jäsenet ymmärtävät innovaation 
merkityksen organisaatiolleen. Merkitys luodaan keskusteluissa, joissa kysytään esimerkiksi: 
Kuinka innovaatio toimii? Mitä se tekee? Keihin organisaation jäseniin se vaikuttaa ja vaikut-
taako se minuun? Tässä vaiheessa innovaatiosta tehdään osa organisaation rakennetta. (Rogers 
1995, 399.) Kun innovaatio kadottaa erillisyytensä eikä sitä pidetä enää uutuutena, innovaatio-
prosessi on edennyt viidenteen, arkipäiväistymisen vaiheeseen. Innovaation käyttöä ylläpide-
tään ja se on muovautunut luontevaksi osaksi organisaation toimintaa (Zaltman ym. 1973, 67–
70; Rogers 1995, 399). 

Portfolio 

Esimerkit 1 ja 2 portfolion yhteensovittamisesta. Portfoliota käytetään, mutta sen käyttämi-
nen on satunnaista (alleviivatut lausumat). Portfolion käyttöönotolla on puolestapuhuja (kursi-
voidut lausumat). Kirjastossa ei ole keskusteltu portfolion käytöstä eikä selvitetty näin sen mer-
kitystä organisaatiolle eli ei ole siirrytty selkiytymisvaiheeseen (vahvennus). Esimerkkien 1 ja 
2 haastatellut työskentelivät samassa kirjastossa. 

Esimerkki 1 
PR Joo. No entäs tää portfoliopuoli sitte? 
H1 Joo. No täsäkin oli vähän sillai että kun täsä on tämä että oman työn ja työyksikön, 

niin mää en nyt ossaa oikiastaan eritellä sitä, että meillä on nyt tuo kun tehtiin se port-
foliokansio, niin se on tuossa ja kyllä siihen on kerräilty kaikennäköstä ja joskus jota-
kin siitä katottu, että jonku verran on käytetty, mutta en ossaa eritellä, että onko se 
nyt minun henkilökohtasesti työhön vai ylipäätään työyksikön työhön. Et sitä on jon-
ku verran käytetty. 

PR Paitsi sinä niin muutkin on sitä käyttäny? 
H1 Joo, ainakin tuo [johtaja] on sitä vilassu joskus ja on ainakin nämä muutkin jotka on 

lastenkirjastotyön kanssa sillä lailla tekemisissä, niin ne nyt ainaki on kattonu sitten. 
[– –] 

H1 Niin, että siitäki [portfoliosta] olis varmasti enempi hyötyä, kun sen vaan täyspaino-
sesti ja kunnolla, että nyt se niinku huomaa, että se ruppee olleen, että ne ei oo esi-
merkiksi sillai hienosti järjestyksessä, vaan siihen vaan tungetaan johonkin välliin. 
Että se on tietenki. [– –] 

H1 sitten tavallaan tuossa [johtaja] on ollu hoksauttajana, että hei onhan sulla se, joskus 
jos jotakin asiaa on miettiny, niin se on sanonu, että hei onko sulla siinä portfoliossa.  
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Esimerkki 2 
H12 sitä portfoliota, siinä meillä on, meillä on ilmeisesti silleen hyvin hyvin epäsäännölli-

sen säännöllisesti sinne on jotakin aina laitettu, mutta se ei oo ollu kyllä mitenkään… 
se ei niinku menny, se ei menny niinku kunnolla tuota… 

PR Oottako te keskustellu siitä? 
H12 Ei itse asiassa silleen pitempään ole ollut, että miksi sitä ei. Että niin kun monta 

kertaa tulee, että hei tuossahan meillä on tuo, esimerkiks tapahtumajuliste, että tuon-
han voi sinne laittaa. Ja on varmaan joku laittanutki, mutta se ei oo ottanu niinkun tul-
ta oikein. 

Esimerkit 3–6 portfolion käytön arkipäiväistymisestä. Portfoliota käytetään työskentelyn 
luontevana osana (alleviivaus). Luokitin lausumat arkipäiväistymiseen myös silloin, kun arki-
päiväistymisen ehdot täyttyivät vain yksilötasolla. Portfolio on väline, jota voi hyödyntää paitsi 
koko yksikön tai kirjaston tasolla myös yksilöllisenä arviointivälineenä. Kirjastotoimenjohtajan 
tai tietystä toiminnosta vastaavan muun työntekijän käyttämänä portfolion käytön vaikutukset 
heijastuvat laajemminkin työyhteisöön (kursivointi). Esimerkkien 3 ja 4 haastatellut työskente-
levät samassa kirjastossa. 

Esimerkki 3 
PR Joo. No entäs sitten tämä omaan työhön liittyvä portfolio? 
H9 No joo, se on kyllä semmonen, että niin mää oon tuota semmosia niinku eri alueilta 

tehny kyllä, mikäli niitä nyt voi portfolioiksi sanua, ni… 
PR Liittyykö ne sinun omaan työhön vai…? 
H9 Minun ommaan työhön, että esimerkiksi tuota henkilöstöpuolen asiat oon laittanu 

omakseen ja sitten tuota… sitten tämmöset tärkiät hallinto- hallintoasiat omanaan ja 
että ni sillai ku aikasemmin ne oli vaan niinku arkistoituna sillai erikseen, nini sem-
mosia mää oon niinku tehny, tehny nytten ja niihin ne on ollu oikein hyviä kyllä. 

PR Ook sää käyttäny sitten? 
H9 No kyllä mää sillon, mää löyvän aina helposti asiat sillon, kun tarttee. En mää tiijä, 

onko tämä oikein puhas portfolio, mutta joka tappauksessa se on innostanu tämä port-
folion laatiminen mua tämmöseen ja… 

PR Joo, sää kansioon laitat? 
H9 Joo, nämä mää oon laittanu kansioon, mutta tän kirjaston portfolion, ni sen mää oon 

laittanu tuota sitte niinku siihen ihan siihen haitariin. 
PR Elikkä se on teillä käytössä? 
H9 No on joo ja se on, se on ollu hyvä siis sillä tavalla, että… mää en tiijä kuinka palijo 

sitä muut on käyttäny, mutta minä käytän sitä kyllä aika paljon nimeommaan niin 
tuota kun tullee uutta väkiä tai harjottelijoita tai semmosia niin, niin mää aina esitte-
len sillä kunnan toimintaa ja kirjaston toimintaa ja tämmöstä. [– –] 

PR Joo. Miten tää käyttöönottopuoli toisaalta siinä sun omassa portfoliossa ja sitte tässä 
kirjaston portfoliossa? Onko se käyttöönotto ollu…? 

H9 No ei kyllä siis minusta se käyttöönottaminen on ihan heleppoa, kun vaan muistan 
aina sen, sen uusimisen, mutta siihenkin on niinku ruvennu vähän rutiinia jo tulleen 
sillai. 

Esimerkki 4 
PR No entäs sitten nää portfoliot. Onk sulla ollu käytössä? 
H7 No oon oikiastaan käyttäny, joo-o. 
PR Omaan työhön liittyvää? 
H7 Mm. 
PR Ja ookko tuota yksikön tai kirjaston portfoliota? 
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H7 No oon oikiastaan sitäki, oon joo. 
PR Teillä on olemassa semmonen? 
H7 Kyllä meillä on, joo. 
PR Joo. 
H7 Ehkä se päivittäminen on vähä ollu sitte tuota, että ei ehkä tarpeeksi hyvin oo tullu 

päivitettyä, mutta niinkö, niinkö justiinsa ku tuossa on, että miksi, niin se on ollu hy-
vä tuossa harjottelijoitten ja tämmösten uusien työntekijöitten opastuksessa, niin siitä 
on ollu kätevä näyttää. 

PR Tämä koko kirjaston portfolio? 
H7 Niin ja sitten tuo lastenkirjastotyöportfolio. [– –] 
H7 Niin, niin. Ja tosiaan tajus sen, että kuinka tärkeää on se, et me alettiin ihan pitää 

esimerkiks tuosta lastenkirjastotyöstä suurin piirtein semmosta päiväkirjanomasta, et-
tä me pannaan ihan, ihan tarkkaan siis satutunnitki ylös aina, mitä me on tehty ja mis-
tä luettu ja… Ja sitten nyt huomaa, että kuinka se on hieno, että ne on siellä niin tark-
kaan, ni voi katella vuosia taaksepäin, että mitä on pietty ja… 

PR Joo. Se ei… se ei niinku häivy… 
H7 Niin, niinpä, niinpä, ja sitte huomaa, että siitä on siis hyötyä ja apua ja voi katella 

siinä, että jaha, tuo oli tuommonen ja tuo… ja sitte uusille työntekijöille, että minkä-
laisia on pietty, niin ne voi katella. 

Esimerkki 5 
PR Joo. Entäs omaan työhön liittyvä portfolio? 
H14 No sitä mä oon käyttäny, jatkuvasti. 
PR Joo. Sä alotit sen sillon, muistan kun edellisen kerran haastateltiin, niin sää käytit sillon 

ja se on sitten, se on jatkunu? 
H14 Se on jatkunu edelleen. 
PR Joo. Sää vaihdoit hommaa tossa välillä. 
H14 Joo. [– –] mää olin sillon KK:ssa ja siellä tein sen KK:n portfolion ja sitte ko vaihoin 

tuohon [toiseen toimeen], niin tein siihen [– –] työhön oman. 
PR Joo. Ja miten sää sitä oot käyttäny sitten? 
H14 No mää oon, mää oon käyttäny sitä oikeestaan kaikkeen: työn arviointiin ja suunnitte-

luun ja… ja se on ollu semmonen paikka, mihin mää oon pannu kaikki, tuota… no mitä 
kiinnostavia projekteja, ideoita on tullu ja muita kehittämishaaveita ja hyviä lehtiartik-
keleita ja kaikkea, että… 

Esimerkki 6 
PR No entäs tää kirjaston portfolio. Olis mielenkiintosta kuulla, miten ootta sitä käyttä-

ny? 
H5 No kuuleppa sen oon tavallaan, sen oon itse minä aattelin, että kun on kaiken… kun 

on tavallaan itselle tarkotettu seuranta- ja kehitysvälineeksi ja sitte toisaalta näille 
päättäjille, että siitä saa helposti sen… tähän mää oon sillä tavalla lähteny, että minä 
oon, kun minä sitä kokoan. Tämmösen omasta mielestäni keskeisen aineiston vaan 
ottanu ja siinä tuli kuule niin mielenkiintosesti, että kun minä rupesin sitä kokoamaan 
minä huomasin, että herranen aika, meillä ei oo ees strategiaa, joten luotiin strate-
gia… Ja sitten ei ollu myöskään tuota arviointisuunnitelmaa, ja luotiin arviointisuun-
nitelma. 

PR Joo-o. 
H5 Ja siinä meillä nyt sitten tosiaan on strategia ja siinä on se arviointisuunnitelma ja 

arviointikertomus ja sitte siellä on tämmöset yksittäiseen toiminta-alueeseen kohdis-
tuvat arviointiraportit. Sitte toiminnan yleiskuvaus nelikenttäanalyyseineen. 
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PR Joo, elikkä se tarkottaa mitä? 
H5 No siinä on niinku käyty ihan tietyin muuttujin, mitkä on resurssit, mikä on henkilö-

kunta, mitkä on tilat, mikä on käyttö ja tällä tavalla. Ja sitten vielä tavallaan sitä niin-
kun ollaan vielä tällä tavalla minä oon vuosittain seurannu… se on tavallaan tämä 
yleiskuvaus, mutta tämmönen niinku perusselvitys… 

PR Joo… 
H5 Ja siinä tässä yleiskuvauksessa se on pelkkiä meijän lukuja, mutta sitte tässä perus-

selvityksessä mää pyrin sitä niinku mittaamaan tiettyihin niinku valtakunnallisiin 
tunnuslukuihin tai sitte näihin Kirjastopoliittisen ohjelman lukuihin ja tiettyjä tilasto-
lukuja, ja sitte on tämmösiä tiettyjä omiaki, mihinkä me pyritään. [– –] 

H5 Joo, ja ideana se tosiaan, että sitte minä helposti löyvän, kun mää haluan tietää, että 
mitä niillä joillakin keskeisillä alueilla, mitkä meille on tärkeitä, missä ollaan menos-
sa. Tai selittää muille. 

Tietopalvelun arviointilomake 

Esimerkit 7 ja 8 tietopalvelun arviointilomakkeen yhteensovittamisesta. Arviointilomaketta 
on käytetty sovitellen omaan tarpeeseen, mutta haastateltu suhtautuu käyttöön vähätellen (alle-
viivaus). 

Esimerkki 7 
H9 Tuota… no joo, kato sitte ei me oo käytetty sitä sen jäläkeen, mitä me käytiin sillon 

aikonaan läpi. Mutta sillä tavalla on kyllä, että tuota… on meillä ollu kyllä kokkouk-
sessa se sillai näin vähän pintapuolisemmin, että tuota… mutta se on vähän sillai, että 
mää luulen, että siinä on henkilöitten kohalla sitä, että että kun sitä on alotettu sillai 
vähäsen, niin sitä on sitä on vaan todettu, että nämä hallitaan nämä taijot. 

Esimerkki 8 
PR Entäs tietopalvelun arviointilomake? 
H13 Sitä on ollu tuota sillon 2003 mulla oli, ja sitte ei sen jälkeen oo ollu, että… ja seki oli 

semmonen ihan ite tehty systeemi, miten mää sitä sitte koitin haarukoija tähän meijän 
kirjastoon sopivaksi, että se oli… 

Koulutustarvekysely 

Esimerkit 9 ja 10 koulutustarvekyselyn yhteensovittamisesta. Kyselyn käyttöä vähätellään 
(alleviivaus) tai todetaan sen yksittäinen käyttökerta tilanteessa, jossa sen on koettu vastaavan 
omiin tiedontarpeisiin (kursivointi). 

Esimerkki 9 
PR [– –] Kerrotko, ookko käyttäny koulutustarvekyselyä tai täyttäny? 
H7 No olen minä jonkun verran käyttäny. Että… 
PR Kerrokko mitenkä? 
H7 No ainaki tuota sillon heti Parkin jälkeen meillä oli täällä tuota oikiastaan semmonen 

yhteinen, työntekijöitten yhteinen kartotus, että siinä kartotettiin kaikkien työnteki-
jöitten koulutustarve. 

PR Oliko se jotenki yhteisessä kokouksessa vai vastasittako te henkilökohtasesti?  
H7 Henkilökohtasesti vastattiin. Ensin sitä… tai sitten käytiin jonkun verran läpi vähän 

sitten palaverissa, mutta oli ihan henkilökohtanen. 
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Esimerkki 10 
PR Joo-o. Ja sitten näistä arviointivälineistä. Koulutustarvekysely, ootko käyttäny, täyt-

täny? 
H10 Joo, oon, oon käyttäny ja tuota noin se ihan on lähteny siitä kato sillon kun tulin töi-

hin, niin jotenki nousi vaan semmonen tarve, että on niinko sisäisen koulutuksen tar-
ve ja sit… 

 
Esimerkit 11 ja 12 koulutustarvekyselyn käytön arkipäiväistymisestä. Koulutustarve-
kyselyä käytetään toistuvasti (alleviivatut monikkomuotoiset ilmaukset) ja myös koko organi-
saation tasolla (kursivointi). 

Esimerkki 11 
PR Koulutustarvekyselyä, niin ookko täyttäny tai käyttänyt? 
H3 Kyllä oon. 
PR Sekä että? 
H3 Joo, no kyllä, kyllä. 
PR Elikkä mitenkä oot ite käyttäny sitä? 
H3 Elikkä sitä on käytetty sillä lailla, että kun meillä on ollu tuota kehityskeskustelut 

omien työntekijöitten kans, niin sitä on käytetty itsearvioinnin pohjana. 
PR Joo. 
H3 Että tuota työntekijät ovat ite täyttäneet tämän ja sitte niistä on keskusteltu. 
PR Joo. Ja sitte toisaalta ook sää käyttäny, et sä oot ite täyttäny sen ja lähettäny… 
H3 Joo, elikkä sehän on meillä tehty jo kerran aikasemminkin ja nyt on menossa uus 

kierros. 

Esimerkki 12 
H11 elikkä meillä sitä [koulutustarvekyselyä] on talossa tehty tuolta ylimmän johdon ta-
holta. 
PR Sää oot vastannu siihen? 
H11 Joo, olen vastannu siihen, mutta en oo niinkö niitä tuloksia käsitelly. 
PR Joo. Etkä oo omalla osastolla käyttäny? 
H11 En, en. Et meillä tehtiin, on tehty sitä silleen, että tota se on niinkö tehty koko talossa 

ja sitte sitä on käytetty koko talossa sen koulutuksen järjestämisen suunnitteluun. 

Osaamiskakku 

Esimerkit 13 ja 14 osaamiskakun yhteensovittamisesta. Osaamiskakkua on käsitelty 
satunnaisesti (alleviivaus) yksikön tai koko henkilökunnan kesken tai vain kirjastotoimenjohta-
ja on käyttänyt sitä. Osaamiskakku on ensisijaisesti kirjastotoimenjohtajan arviointiväline, joten 
otin lausuman henkilökohtaisesta käytöstä mukaan (kursivointi). 

Esimerkki 13 
H12 Osaamiskakkua tuota niin… se oli vähän semmonen, että täähän oli sillä lailla me on 

joskus käytetty niin tuolla työpaikkakokouksessa käytiin läpi näitä osioita, että mitä 
näin tässä, mutta se ei ehkä menny kuitenkaan sillai että, vaikka täähän on hirveen sel-
kee, mut tästä niinku ajattelee, että osaanko minä näitä ja kuinka moni… kuinka moni 
osaa nämä ja nämä, mutta tuota niin… itte mielessäni mää oon aina ajatellu, että meillä 
aina niinku tänne tasoille erityistaidot on sillä ja sillä, nämä taidot jonku kotisivujen te-
ko on sitte yhdellä, kahdella korkeintaan eikä tarvi useammalla ollakaan. Mutta että sitä 
ei sillä tavalla oo käytetty tuota niinkun silleen säännöllisesti muuta kuin ihan tämmö-
nen minun ajatuksissani se on ollu lähinnä. 
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Esimerkki 14 
H10 nyt on niinku tehty semmonen vähän pintapuolinen [arviointi] sen kakun, kakun pe-

rusteella, ainaki ensin, että mitkä kaikkien pitäs osata. 
PR Elikkä tee ootta sitä osaamiskakkua käyttäny? 
H10 Mm, niin, kato sitä ei oo tuolla niin että me ois porukassa käsitelty, vaan se on mulla 

niinku, kato ku mää olin itte mukana, niin se on just niitä, niitä peruja ja niitä asioita, 
että mitä tullee kaikille sitä koulutusta ja… 

 
Esimerkit 15 ja 16 osaamiskakun arkipäiväistymisestä. Osaamiskakku on osa työskentely-
ympäristöä (alleviivaus) ja sitä on käytetty toistuvasti (kursivointi). 

Esimerkki 15 
PR Joo. No entäs tää osaamiskakku? 
H14 No sitä, se me ollaan tehty. Se oli meillä työpaikan seinälläkin ja sitten me tehtiin toi-

menkuvat tässä Parkin loppuvaiheessa. Ja sitä kakkua siihenkin tavallaan käytettiin sit-
ten. 

PR Olik se niinku henkilökuntakokous, jossa te sitä katoitta? 
H14 Joo. Ekana sitä katottiin henkilökuntakokouksessa. Se on ollu siellä seinällä ja me ol-

laan sitä kateltu ja naureskeltu, että… että tuota kuuluuko tämä nyt mihin kohtaan tätä 
kakkua tämä uusi taito, joka pitäisi hallita. 

PR Mut tuota onko se semmonen toimiva vai onko se vaan semmonen hupiväline? Onko se 
semmonen, et sitä voi ihan käyttää? 

H14 Kyllä se on toimiva, koska kyllä siinä sitten kuitenkin ku sitä mietittiin just niitä toi-
menkuvia tehdessä ja nyt on tullu kaikki nää tota työn arvioinnit ja sitte palkanlisäjuttu 
ja kaikki tämmönen, niin sitte siinä kaikki tämmöset porrastukset, niin on ollu ihan hy-
viä, että meillä on ollu jotakin omia käytäntöjä, että ne ei tuu kaikki ulkoa. Että voi sa-
noa, että on vaativampia tehtäviä, joista ei kaikkien tarvikaan selvitä ja on sit semmosia 
tehtäviä, joista kaikkien pitäs selvitä. Ja sitte, jos miettii sitä koulutusta sillä lailla, että 
jos omassa kakussa on paloja, joita ei hallitse, niin sitte semmosta koulutusta tietää, että 
pittää järjestää sitte. 

Esimerkki 16 
PR Joo. No entäs tuo osaamiskakku? 
H7 No, olen käyttänyt. 
PR Sitäkin. Kuvailekko vähän, miten sitä oot käyttäny. 
H7 No se on vähän, että miten mää tajuan nää kysymykset, mutta ainaki tuosa lastenkir-

jastotyössä niin niinkö siinä kehittämisessä ja sen suunnitelmallisuuden lisäämisessä. 
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Liite 11  Maakunnallinen kirjastoammattilaisten 
tietopalvelutaitojen arviointilomake 

Oulun maakuntakirjastoalue           
Arviointiryhmä/21.1.2005           
Kirjastoammattilaisten tietopalvelutaitojen arviointi           
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 Oma käsitys koulutustarpeesta ja sen   
5 = Hallitsen erittäin hyvin kiireellisyydestä       
4 = Hallitsen hyvin 3 = Kiireellinen koulutustarve    
3 = Hallitsen kohtalaisesti 2 = Koulutustarvetta on havaittu   
2 = Hallitsen heikosti 1 = Taito hallussa/ei tarvita koulutusta  
1 = En hallitse lainkaan           
0 = En tarvitse tätä taitoa           
   Taidon taso     Koulutustarve 
1. Tietopalvelun työvälineet 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
1.1. Manuaaliset välineet: kortistot, painetut lähteet           
1.2. Tietokantojen sisältö, kattavuus ja hakukielet            
1.2.1. Oma aineistotietokanta            
1.2.2. Fennica           
1.2.3. Aleksi           
1.2.4. Ebsco           
1.2.5. Linnea-tietokannat           
1.2.6. Internet-tiedonhaku           
1.2.7. Verkossa oleva lakitieto           
1.3. Luokitusjärjestelmä           
2. Oman kirjaston kokoelman tuntemus Taidon taso     Koulutustarve 
2.1. Tietokirjallisuus 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
2.1.1. Kartat           
2.1.2. Tilastoaineistot           
2.1.3. Virallisjulkaisut           
2.1.4. Muu tietokirjallisuus           
2.2. Kaunokirjallisuus           
2.2.1. Kertomakirjallisuus           
2.2.1.1. Kotimainen           
2.2.1.2. Ulkomainen           
2.2.2. Runot           
2.2.3. Sarjakuvat           
2.3. Lasten ja nuorten kirjallisuus           
2.3.1. Kuvakirjat           
2.3.2. Lastenkirjat           
2.3.3. Nuortenkirjat           
2.4. Musiikki           
2.4.1. Klassinen musiikki           
2.4.2. Kevyt musiikki           
2.4.3. Lastenmusiikki           
2.5. Kuvatallenteet           
2.5.1. Aikuisten aineisto           
2.5.2. Lasten ja nuorten kuvatallenteet           
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  Taidon taso     Koulutustarve 
3. Asiakkaan tiedontarpeet 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
3.1. Asiakkaiden tiedontarpeiden määrittäminen           
3.2. Kyky auttaa asiakasta tarkentamaan tiedontarpeensa           
3.3. Opastus tiedonlähteiden arvioimisessa           
3.4. Aineiston suosittelu asiakkaan tarpeiden mukaisesti           
  Taidon taso     Koulutustarve 
4. Tiedonhakutaidot 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
4.1. Aiheiden jäsentäminen ja eri hakutapojen hahmotus           
4.2. Koko julkaisukentän tuntemus           
  Taidon taso     Koulutustarve 
5. Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
5.1. Tiedonhaun ja kirjaston käytön opetus erilaisille ryhmille          
5.2. Tiedonhaun ja kirjaston käytön henkilökohtainen opetus          
  Taidon taso     Koulutustarve 
6. Asiantuntijaverkoston hyväksikäyttö 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
6.1. Muiden kirjastoammattilaisten hyödyntäminen tiedonhaussa         
6.2. Yhteydenottotaidot           
  Taidon taso     Koulutustarve 
7. Kielitaito 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
7.1. Ruotsi           
7.2. Englanti           
7.3. Saksa           
7.4. Muu kieli, mikä           
  Taidon taso     Koulutustarve 
8. Tietotekniikkataidot 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
8.1. Windows-perustaidot: oman työaseman hallinta           
8.2. Tekstinkäsittely           
8.3. Taulukkolaskenta           
8.4. Sähköpostin käyttö           
8.5. Internetin käyttö           
8.6. Tulostimen ym. laitteiden pikkuongelmien ratkaisu           
8.7. Internetin käytön opastus asiakkaille           
  Taidon taso     Koulutustarve 
9. Asiakaspalvelutaidot 5 4 3 2 1 0  3 2 1 
9.1. Kärsivällisyys, luonteva ystävällisyys, "tilannetaju"           
9.2. Palvelun nopeus           
9.3. Erilaisuuden sieto           
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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Liite 12  Koulutus- ja kokoustilaisuudet 

Taulukko 20. Koulutus- ja kokoustilaisuudet 13.4.2000–22.3.2001. (Rasinkangas 
2001b, 7.) 

Tilaisuuden 

ajankohta, kesto 

ja paikka 

Tilaisuuden aihe Tilaisuuden sisältö Osallistujia  

13.4.2000, 

1 työpäivä,  

Kemi 

 

PARKKI-perustamiskokous Projekti- ja rahoitussuunnitelman 

laadinta 

18 

Portfoliomenetelmän teorian ja 

käytännön esittely 

60 29.5.2000, 

1 työpäivä,  

Oulu 

PARKKI-koulutustilaisuus: 

portfolio menetelmänä 

Portfolioon liittyvän kesätehtävän anto 

kirjastoille 

 

 

Kesätehtävien purku 18 

Esitelmiä portfolio- ja tiimityöskentelystä  

12.–13.9.2000, 

2 työpäivää, 

Saariselkä 

 

PARKKI-kokous- ja 

koulutustilaisuus 

Jatkosuunnitelmat seuturyhmittäin  

Tiimityöskentely 18 11.10.2000, 

0,5 työpäivää, 

Oulu 

 

Oulun seutukunnan tiimien 

perustamiskokous Portfolio teoriassa ja käytännössä  

Tiimien toiminnan ja tulosten esittely 19 13.12.2000, 

0,5 työpäivää, 

Oulu 

 

Oulun seutukunnan tiimien 

välitilinpäätös Tiimien jatkotoiminnan suunnittelu  

Esitelmiä kokoelmien yhteiskäytöstä 

(Aurora, Outi) 

65 1.2.2001, 

1 työpäivä, 

Rovaniemi 

Kokoelma- ja 

itsearviointiseminaari 

Esitelmiä kirjastojen itsearvioinnista 

(Tunturi-Lappi, PARKKI) 

 

 

Väliraportin esittely 32 

Ensimmäisen projektivuoden 

kokemusten esittely 

 

22.3.2001, 

1 työpäivä,  

Kemi 

Rotaatiokokous 

Jatkosuunnitelmien teko  
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Liite 13  Tiedonlähteiden käyttö ja osallistuminen 
tiimitoimintaan 

Taulukko 21. Tiedonlähteiden käyttö ja osallistuminen tiimitoimintaan. Kysely 2004. 

Tiimitoimintaan osallistuminen Käytetty tiedonlähde 

Kyllä (N = 19) Ei (N = 18) 

Seutukunnan PARKKI-kokousten muut osallistujat 12 0 

Väliraportti ”PARKKI: pohjoisten kirjastojen arviointi- ja 

kehittämisprojekti”(2001) 

9 1 

Teos ”Portfolio kirjaston arvioinnissa ja kehittämisessä” (2000) 8 0 

Teos ”PARKKI. Kirjastojen arviointi ja osaamisen jakaminen 

seutuyhteistyönä” (2003) 

8 0 

Oulun seutukunnan tiimin jäsen 8 1 

Kirjastotoimenjohtaja 3 3 

Muu työtoveri 2 2 

PARKKI-projektin kouluttajat 2 2 

****lehti 2 0 

Muu, mikä1 2 0 

Rovaniemen seudun PARKKI-jäsen  1 0 

Kemin seudun PARKKI-jäsen 1 0 

PARKKI-projektin projektisihteeri 1 0 
1Eivät maininneet lähdettä.   
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