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1 JOHDANTO  

 

Pro gradu –tutkielmani aiheena on asiakkaiden osallistaminen kirjaston kehit-

tämiseen Kemin kirjastossa. Kyseessä on Kemin kaupunginkirjastoa koskeva 

tapaustutkimus, jonka lähestymistapa on kvalitatiivinen ja jossa hyödynnetään 

asiakasraateja ja muita asiakkaiden osallistamisen muotoja. Lapin kirjaston 

vuonna 2016 valmistuneessa strategiassa kirjastojen tavoitteiksi on kirjattu kol-

me kohtaa: 1) jokainen lappilainen lukee 2) osaamme enemmän, jaamme 

osaamista ja 3) teemme yhdessä. Yhdessä tekemisen yhtenä muotona strate-

giassa mainitaan jokaiseen kunnan- ja kaupunginkirjastoon perustettavat asia-

kasraadit, joiden tavoitteena on kuntalaisten osallistaminen kirjastojen kehittä-

miseen. (Lapin kirjastostrategia, 2016.) 

Lapin kirjastot -ryhmään kuuluvat tällä hetkellä Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemi-

järven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, 

Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tor-

nion, Utsjoen ja Ylitornion kuntien kirjastot (Lapin kirjasto). Kemin kirjasto liittyi 

Lapin kirjastoon vuonna 2017 yhdessä Keminmaan, Posion, Ranuan, Simon ja 

Tervolan kirjastojen kanssa. Keväällä 2017 Lapin kirjasto siirtyi Koha-

kirjastojärjestelmään (Heikkinen 2018). 

Asiakkaiden osallistaminen on aiheena varsin ajankohtainen. Osallisuuden käsi-

te mainitaan monien hankkeiden ja projektien tavoitteissa ja Suomessa se on 

tullut erityisen suosituksi 2000-luvulla (Nivala & Ryynänen 2013, 9). Osallisuu-

den edistäminen on myös yksi uuden, vuoden 2017 alussa voimaan tulleen kir-

jastolain tavoitteista. Laki pyrkii edistämään aktiivista kansalaisuutta ja demo-

kratiaa. (Laki yleisistä kirjastoista.) Kirjastoalan etiikkatyöryhmän kokoamissa 

kirjastotyön eettisissä periaatteissa osallisuuden edistäminen mainitaan kirjas-

toalan työntekijän tehtävistä ensimmäisenä (Kirjastotyön eettiset periaatteet). 
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Osallisuudella voidaan tarkoittaa tunnetta, joka syntyy johonkin yhteisöön kuu-

lumisesta (Osallisuus, 2017). Se on mukana olemista ja huomioonotetuksi tu-

lemista. Osallisuus voi tarkoittaa myös yhteiskunnallista osallistumista, mahdol-

lisuutta poliittiseen vaikuttamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Osallisuuden 

vastakohtana voidaan pitää syrjäytymistä, osattomuutta, vieraantumista, välinpi-

tämättömyyttä tai passiivisuutta. (Nivala & Ryynänen 2013,10–19.)  

Tutkielman käytännön osuus on viisiosainen. Ensimmäinen osa on kyselytutki-

mus, jolla selvitetään asiakkaiden osallistamisen tapoja ja vaikutuksia Lapin 

kirjastoissa ja kootaan yhteen kirjastojen johtajien kokemuksia asiakkaiden 

osallistamisesta. Kysely koskee sekä uusia, vuoden 2017 aikana Lapin kirjasto-

ryhmään liittyneitä että jo aiemmin siihen kuuluneita kirjastoja. Lapin kirjastoja 

tarkastellaan vertailukohtana Kemin kirjastolle. 

Toinen osa on Kemin kirjastotoimenjohtajan haastattelu. Teemahaastattelulla 

pyrin selvittämään sitä, millä tavoin ja millaisin tuloksin Kemin kirjastossa on 

osallistettu asiakkaita ja millaisia kokemuksia Kemin kaupunginkirjaston henki-

lökunnalla on niistä asiakkaiden osallistamisen muodoista, joita Kemissä on 

kokeiltu. 

Kolmas osa liittyy Kemin kaupunginkirjastossa helmikuussa 2017 toteutettuun 

kirjastojen laputtamiseen. Laputtamisella tarkoitetaan sitä, että asiakkaat kom-

mentoivat kirjaston tiloja, kokoelmia ja palveluita kiinnittämällä haluamiinsa koh-

teisiin tarralappuja, joihin he voivat kirjoittaa kiitoksia tai kehitysehdotuksia. La-

putetut kohteet valokuvataan ja saadusta palautteesta kootaan yhteenveto. 

Vastaava tempaus on toteutettu esimerkiksi Turun pääkirjastossa vuonna 2012 

(Kävijät laputtivat kirjaston, 2012). 

Neljäs osa on Kemin kaupunginkirjastossa keväällä 2017 toteutetun, venäjän-

kielisistä asiakkaista kootun asiakasraadin ja kirjaston henkilökunnan edustajien 

välisen ryhmäkeskustelun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Asia-

kasraadin tarkoituksena oli kertoa venäjänkielisille asiakkaille kirjaston palve-

luista, kerätä tietoa venäjänkielisten asiakkaiden tarpeista ja toiveista sekä 

ideoida esimerkiksi tapahtumia tai uusia palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. 
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Viides osa on Kemin kaupunginkirjaston saaman verkkopalautteen sisällönana-

lyysi. Analyysin avulla tutkin sitä, minkä tyyppistä palautetta asiakkaat ovat an-

taneet ja mitä sen perusteella voidaan päätellä verkkopalautteesta palaute-

kanavana ja asiakkaiden osallistamisen menetelmänä. 

Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella asiakkaiden osallistamista Lapin kirjas-

tot –ryhmässä ja erityisesti Kemin kaupunginkirjastossa vastaamalla seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millä tavoin asiakkaita on osallistettu kirjastojen kehittämiseen Kemin 

kaupunginkirjastossa ja muissa Lapin kirjastot –ryhmän kirjastoissa? 

2. Millaisia kokemuksia Lapin kirjastojen johtajilla on asiakkaiden osallista-

misesta? 

3. Millaista tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista saadaan laputusmene-

telmällä? 

4. Millaista tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista saadaan asiakasraatien 

avulla? 

5. Millaista tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista saadaan verkkopalaut-

teen kautta? 

 

Ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastaan Lapin kirjastojen johtajille 

suunnatulla kyselyllä kerättävän aineiston ja Kemin kirjastotoimenjohtaja Hilkka 

Heikkisen haastattelun perusteella. Tämä osa tutkimuksesta keskittyy henkilö-

kunnan näkemyksiin asiakkaiden osallistamisesta. 

Kolmas, neljäs ja viides kysymys koskevat sellaisia asiakkaiden osallistamisen 

menetelmiä, joita Kemin kaupunginkirjastossa on kokeiltu. Niihin vastaan kysei-

sillä menetelmillä kerätyn aineiston avulla. Tutkimusmenetelmistä ja asiakkai-

den osallistamisen menetelmistä kerron lisää luvussa 3. 
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2 ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN YLEISISSÄ 

KIRJASTOISSA 

 

 

2.1 Asiakaslähtöisyys 

 

Asiakkaiden osallistaminen kirjastojen kehittämiseen on yksi keino lisätä kirjas-

ton tarjoamien palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyys on asetettu 

kirjastojen tavoitteeksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa Yleisten 

kirjastojen laatusuosituksessa (2010,13). Suosituksen mukaan asiakkaiden tar-

peet ja kokemukset ovat nykyisin keskeisessä asemassa julkisten palvelujen 

kehittämisessä. Suositus määrittelee asiakaslähtöisyyden kirjastoissa niin, että 

asiakaslähtöisesti toimivan kirjaston asiakas on myös toimija, ei vain toiminnan 

kohde. 

Kirjaston asiakaslähtöisyyden avaintekijöitä ovat saavutettavuus ja vuorovaikut-

teisuus. Saavutettavuudella tarkoitetaan sopivia aukioloaikoja, henkilökunnan 

tavoitettavuutta ja sitä, että yhteistyö kirjaston kanssa on helppoa. Kirjasto ottaa 

myös vastaan virikkeitä asiakkailtaan. Vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan sitä, 

että kirjasto pyrkii pitämään yhteyttä sekä nykyisiin että potentiaalisiin asiakkai-

siin. Myös ei-käyttäjät on siis huomioitava kirjaston toiminnassa. (Yleisten kirjas-

tojen laatusuositus 2010,14). 

 

 

2.2 Osallisuus 

 

Nivala ja Ryynänen pohtivat osallisuuden käsitettä artikkelissaan Kohti sosiaali-

pedagogista osallisuuden ideaalia (2013). Heidän mukaansa käsite on sikäli 

ongelmallinen, ettei sille löydy täsmällistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 
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Käsitteellä voidaan kuvata ihmisen ja yhteisöjen tai ihmisen ja yhteiskunnan 

välistä suhdetta. Sen vastakäsitteinä voidaan pitää esimerkiksi syrjäytymisen, 

osattomuuden ja vieraantumisen käsitteitä. (Nivala & Ryynänen 2013, 9–20.) 

Nivalan ja Ryynäsen mukaan osallisuudella voidaan nähdä kolme ulottuvuutta. 

Ihminen on osallinen yhteisössä, kun hän on osa yhteisöä eli kuuluu johonkin, 

toimii osana yhteisöä eli osallistuu ja kokee olevansa osa yhteisöä eli myös tun-

tee kuuluvansa siihen (emt., 26). THL:n määritelmän mukaan yhteiskunnassa 

osallisena oleminen tarkoittaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus terveyteen, 

koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. (Osal-

lisuus, 2017.) 

Raivio ja Karjalainen (2013, 16) ovat määritelleet osallisuuden perusedellytyk-

set, jotka ovat heidän mukaansa: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi eli taloudelli-

nen osallisuus, valtaisuus tai toimijuus eli toiminnallinen osallisuus sekä yhtei-

söihin kuuluminen ja jäsenyys eli yhteisöllinen osallisuus. Artikkeli keskittyy työ-

ikäiseen aikuisväestöön kohdistuvien osallisuustavoitteiden erittelyyn, joten se 

koskee lähinnä työelämäosallisuutta. 

Raivion ja Karjalaisen mukaan osallisuus nähdään 2010-luvun politiikka- ja hy-

vinvointiohjelmissa sekä tavoitteena että keinona lisätä ja edistää tasa-arvoa ja 

sosiaalista koheesiota. Osallisuutta tukemalla kasvatetaan yksilötason hyvin-

vointia, mikä heijastuu yhteiskuntaan sosiaalisena kestävyytenä ja luottamuk-

sen lisääntymisenä. (Raivio & Karjalainen, 2013, 12.)  

 

 

2.2.1 Osallisuuden kokemus 

 

THL määrittelee osallisuuden kokemuksen seuraavasti: 

Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on 

osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai 

järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvos-
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tuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vai-

kuttaa omassa yhteisössä. (Osallisuus, 2017.) 

 

Nivalan ja Ryynäsen (2013, 26) mukaan osallisuus on kuulumista johonkin, 

olemista, elämistä ja toimimista yhteydessä muiden ihmisten kanssa. Johonkin 

kuulumisen tunne ja kokemus omasta merkityksestä osana jotain yhteisöä ja 

yhteiskuntaa ovat yksilön hyvinvoinnin perusrakennusaineita. (emt., 10) Osalli-

suus osattomuuden vastakäsitteenä on sisäpuolelle pääsemistä, mukana ole-

mista ja huomioonotetuksi tulemista sekä mahdollisuus jakaa kokemuksia mui-

den kanssa (emt., 20).  

Gretschel (2002) käsittelee väitöskirjassaan nuorten osallisuusympäristöjä. Hän 

pohtii kunnallisten instituutioiden tehtävää nuorten osallisuuden edistäjinä (emt., 

15). Gretschelin tarkoittamat osallisuusympäristöt ovat kuntien perustamia nuor-

ten vaikuttamiskanavia, kuten nuorisovaltuustoja, Nuorten Ääni -ryhmiä tai oppi-

laskuntapohjaisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on tuoda nuorten ääni kuulu-

viin kuntien päätöksenteossa (emt., 18). Näitä ryhmiä voidaan kutsua myös 

”nuorten vaikuttamisryhmiksi” (emt., 60–61). Myös kirjastot voivat toimia osalli-

suusympäristöinä eri asiakasryhmille sekä osana kuntien toimintaa että itsenäi-

sinä toimijoina. Erityisesti kirjastojen asiakasraateja voidaan pitää vastaavanlai-

sina vaikuttamisryhminä. 

Gretschelin mukaan osallisuuden tunteessa yhdistyvät tunne ja kompetenssi.  

Yksilö tuntee itsensä päteväksi ja pitää omaa rooliaan merkittävänä. Tämä tuo 

hänelle kompetenssia tuoda ilmi toiminnalle asettamiaan intentioita ja odotuksia 

ja arvioida niiden toteutumista yhteisön osana. Gretschel toteaa, että osallisuu-

den tunnetta kuvaavat hyvin sanan empowerment suomalaiset käännökset 

voimaantuminen ja valtautuminen. (Gretschel 2002, 94.)  

Gretchelin mukaan kuntien luomien nuorten osallisuusympäristöjen ongelmana 

on usein se, että nuorten osallisuus nähdään vain osallistumisena projektien 

ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hänen mukaansa nuorille tulisi 

tarjota tilaisuus osallistua kaikkiin projektin vaiheisiin, myös toimeenpanoon, 
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toimintaan ja arviointiin. Gretschel määrittelee osallisuuden mittariksi nuorten 

osallisuusprojekteissa sen, kuinka hyvin tai huonosti nuori omaksuu voimaantu-

neen ja valtautuneen toimijan roolin ja kuinka hyvin tämä rooli säilyy kaikissa 

projektin vaiheissa. (Gretschel 2002, 179.) 

 

 

2.2.2 Osallisuuden edistäminen  

 

THL:n mukaan osallisuuden edistäminen kuuluu Suomen hallituksen ja Euroo-

pan unionin tavoitteisiin, joissa se on nostettu keskeiseksi keinoksi köyhyyden, 

syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemisessä. Osallisuuden edistäminen ja 

sen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on huomioitu monissa kansallisissa 

ohjelmissa ja toimenpide-ehdotuksissa. (Osallisuus, 2017.)  

Osallisuuden käsitteen käytön yleistyminen Suomessa on Nivalan ja Ryynäsen 

(2013, 14) mukaan kytköksissä julkishallinnon pyrkimyksiin luoda uusia, eri ih-

misryhmien osallisuutta edistäviä toimintatapoja. Osallisuus ja osallisuuden tu-

keminen voi tarkoittaa jotakin, mikä annetaan ylhäältäpäin eli jokin ihmisryhmä 

ikään kuin otetaan mukaan johonkin ennalta määriteltyyn toimintaan. Osallisuus 

voidaan ymmärtää myös niin, että jotakin ihmisryhmää koskevat päätökset teh-

dään yhdessä kyseisen ryhmän kanssa. (Nivala & Ryynänen 2013, 17.)  

Osallisuutta voi syntyä myös luonnostaan, ilman ylhäältäpäin annettuja raken-

teita. Osallisuuden käsitteen tulkitseminen kapeasti joksikin, mikä voi olla vain 

ulkoapäin annettua saattaa johtaa siihen, että osallisuuden edistämisellä pi-

kemminkin luodaan hierarkioita kuin tuetaan tasa-arvoisen osallisuuden toteu-

tumista. (emt., 15.) 

Nivalan ja Ryynäsen (emt., 30) mukaan sosiaalipedagogisessa osallisuuden 

edistämisessä on ymmärrettävä, että osallisuuden edistäminen ei ole vain osal-

listumisen edistämistä eikä osallistuminen aina johda osallisuuteen. Osallisuus 

liittyy ihmisen perusluonteeseen. Osallistuminen on toimintaa, joka mahdollises-

ti edistää osallisuutta, mutta se ei ole itsessään osallisuuden synonyymi. Vaikka 
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osallisuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat usein erityisryh-

miin, kuten syrjäytymisvaarassa oleviin, osallisuuden edistäminen ei ole myös-

kään vain syrjäytymisen ehkäisemistä. (Nivala & Ryynänen 2013, 26.) 

 

 

2.2.3 Asiakkaiden osallistaminen 

 

Edvardsson, Gustafsson, Kristensson, Magnusson ja Matthing (2006, 5) jakavat 

asiakkaiden osallistamisen tavoitteet kahteen osaan. Ensinnäkin asiakkaiden 

osallistamisella voidaan tavoitella ymmärrystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista. 

Sillä voidaan pyrkiä myös luomaan uusia innovaatioita yhdessä asiakkaiden 

kanssa. Tällöin asiakkaat ovat mukana varsinaisessa kehitystyössä. 

Toikon (2011, 107.) mukaan asiakkaiden osallistumisessa voidaan nähdä neljä 

tasoa. Niistä ensimmäinen on myös Edvardssonin ym. mainitsema asiakkaiden 

ymmärtäminen, jolloin palvelunkäyttäjien maailmaa pyritään ymmärtämään ul-

koapäin. Asiakkaiden mielipiteitä voidaan selvittää haastattelemalla tai järjestä-

mällä keskustelutilaisuuksia tai foorumeja. Päämääränä on, että asiakkailta saa-

tu tieto ohjaa palvelujen kehittämistä. Asiakkaat eivät kuitenkaan osallistu varsi-

naiseen kehittämistoimintaan. 

Toinen osallistumisen taso on Toikon mukaan asiakkaiden rajoitettu osallistu-

minen. Asiakkaat voivat esittää mielipiteitään palveluista ja osallistua niiden ke-

hittämiseen, mutta kehittämisen tavoitteet ja muoto on määritelty etukäteen. 

Kolmas taso on tasavertainen osallistuminen, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaat 

nähdään kokemusasiantuntijoina muiden asiantuntijoiden rinnalla. Tässä mal-

lissa asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa kehittämisen tavoitteisiin tasavertai-

sina muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteita ja tuloksia ei määritellä etukäteen, 

vaan ne muotoutuvat yhteisissä keskusteluissa. Neljännessä osallistumisen 

tasossa asiakkaat ovat toiminnan päämiehiä ja kontrolloivat toiminnan suunnit-

telua, toteutusta ja arviointia. He voivat tarvittaessa konsultoida ulkopuolisia 

asiantuntijoita. (Toikko 2011, 107.) 
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Ian Alam (2006, 18-22.) esittelee keinoja, joilla yritys voi luoda vuorovaikutusta 

asiakkaidensa kanssa. Esimerkkeinä tällaisista menetelmistä hän mainitsee 

asiakkaiden haastattelut sekä ryhmäkeskustelut (focus groups) ja ideariihien 

(brainstorming) järjestämisen, asiakasyritysten edustajien ottamisen mukaan 

palvelujen innovointi- ja kehittämistiimeihin, asiakaspalvelutilanteiden havain-

noinnin ja vierailut asiakasyrityksissä. Edvardssonin ym. (2006) mukaan yrityk-

set voivat asiakkaiden osallistamisella saavuttaa monenlaisiasia hyötyjä, kuten 

paremmat tuotteet, tyytyväisemmät ja lojaalimmat asiakkaat sekä korkeammat 

tuotot. (Edvardsson ym. 2006, 11.) 

 

 

2.2.4 Asiakkaiden osallistaminen kirjastojen kehittämiseen 

 

Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 –julkaisussa (Opetusministeriö 2009, 

16–17) todetaan, että vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen asiakkaiden kanssa 

auttaa kirjastoja tuntemaan käyttäjäkuntansa moninaisen arvopohjan, toiminta-

tavat ja tiedontarpeet. Käyttäjätietoa tarvitaan, jotta kirjaston palveluja voidaan 

kehittää oikeaan suuntaan. 

Myös Priestner ja Borg (2016, 39) painottavat, että nykyaikaisia kirjastopalveluja 

suunniteltaessa pelkkä ammattilaisten asiantuntemus ei enää riitä, vaan on en-

tistä tärkeämpää kuunnella asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesti. Vaikka 

kaikki asiakkaiden ehdotukset eivät ole sellaisinaan toteutettavissa, niistä saa-

daan kuitenkin vihjeitä siitä, millaisia tarpeita heillä on. 

Asiakkaan kannalta parhaita kirjastopalveluja pystytään tuottamaan, kun tiede-

tään, keitä asiakkaat ovat, mitä he tarvitsevat, millaista palvelua he toivovat ja 

mihin he omilla toimillaan pyrkivät. Näitä kysymyksiä tulisi kysyä kirjaston käyt-

täjiltä itseltään ja kirjaston palvelut ja tilat tulisi suunnitella ja toteuttaa yhdessä 

asiakkaiden kanssa. (Almgren & Jokitalo, 2011, 7–8.) 

Uudessa kirjastolaissa asiakkaiden osallistaminen tulee esille erityisesti siinä, 

että kunnan tehtäväksi määritellään asiakkaiden kuuleminen yleisiä kirjastoja 
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koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalaissa säädettyä kunnan vel-

vollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

Yhtenä lain tavoitteista on aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananva-

pauden edistäminen. (Laki yleisistä kirjastoista.) 

Suomen kirjastoseuran, Finlands svenska biblioteksföreningin ja Suomen tie-

teellisen kirjastoseuran alaisena toimiva kirjastoalan etiikkatyöryhmä on koonnut 

kirjastotyön eettiset periaatteet, jotka on tarkoitettu julkisissa kirjastoissa ja tie-

topalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Eettisissä periaatteissa kirjasto-

alan työntekijän tehtävistä ensimmäisenä mainitaan osallisuuden edistäminen. 

Kirjasto edistää osallisuutta tarjoamalla pääsyn tietoon, ideoihin ja kulttuuriseen 

aineistoon. (Kirjastotyön eettiset periaatteet.) 

Asiakkaiden osallistaminen mainitaan myös Yleisten kirjastojen neuvoston stra-

tegiassa 2011–2016 (2011, 11). Strategiassa todetaan, että nykypäivän asiak-

kaille, erityisesti nuorille, on itsestään selvää, että käyttäjät voivat olla mukana 

palvelujen suunnittelussa. Asiakkaiden osallistaminen on kirjastoille uusi haas-

te, joka sitoo resursseja, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia. Kirjastojen on 

jatkossa huomioitava työnsä suunnittelussa myös aktiivisten käyttäjiensä panos. 

Jari Tyrväinen (2011, 159–160) mainitsee kolme palautekanavaa, joiden kautta 

kirjasto voi vastaanottaa asiakaspalautetta. Palaute voi olla välitöntä ja vapaa-

muotoista, jolloin asiakas antaa palautetta itse valitsemallaan hetkellä, kuten 

esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, sosiaalisen median tai sähköpostin kaut-

ta. Tyrväisen mukaan näissä palautteissa näkyy selvästi se, että asiakkaat an-

tavat palautetta innokkaimmin silloin, kun havaitsevat jonkin epäkohdan tai ovat 

epävarmoja jostakin. 

Toinen Tyrväisen esille tuoma palautekanava ovat asiakaskyselyt. Säännölli-

sesti toteutettuna kyselyt auttavat Tyrväisen mukaan ymmärtämään ja tunnis-

tamaan trendejä ja suuntauksia, joiden perusteella kirjastoa voidaan kehittää 

vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksia. Kolmas palautekanava ovat Tyr-

väisen mukaan syventävät ja osallistavat menetelmät, joita käytetään, kun halu-

taan tarkempaa tietoa jostakin tietystä asiakasryhmästä tai aiheesta. Esimerkki-

nä tällaisista menetelmistä Tyrväinen mainitsee ryhmämuotoiset asiakasneu-
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vonpidot. Tässä jaottelussa palautteen keräämistä asiakaspalvelutilanteissa tai 

asiakaskyselyillä ei pidetä luonteeltaan osallistavana toimintana. (Tyrväinen 

2011, 160.) 

Han, Wang ja Luo (2014, 467–472) ovat tutkineet asiakkaiden osallistamista 

Tsinghua University Libraryssa, Kiinassa. He ovat määritelleet asiakkaiden eli 

yliopiston opiskelijoiden osallistamisen kaksi tasoa, joista toinen jakautuu kah-

teen eri asteeseen. Artikkeli keskittyy syväosallistamiseen (deep participation), 

eli syvempiin osallistamisen muotoihin. 

Ensimmäinen taso, pinnallinen osallistaminen (shallow participation) tarkoittaa 

sitä, että opiskelijat osallistuvat kirjaston kehittämiseen kirjaston käyttäjinä, esi-

merkiksi vastaamalla kyselyihin tai käyttäjien haastatteluihin.  Ensimmäisen as-

teen syväosallistaminen (deep participation) tarkoittaa sitä, että opiskelijat osal-

listuvat henkilökunnan apuna kirjaston rutiinitehtäviin, kuten kirjojen hyllyttämi-

seen. Toisen asteen syväosallistamisessa kirjastoa kehitetään yhteistoiminnalli-

sesti opiskelijoiden kanssa. Esimerkkinä tästä Han ym. (emt. 469) mainitsevat 

videomarkkinointikampanjan, jonka Tsinghua Universityn opiskelijat ovat luo-

neet yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. 

Hanin ym. mukaan ensimmäisen asteen syväosallistaminen eli opiskelijoiden 

mukanaolo kirjaston rutiinitehtävien suorittamisessa on yleistä tieteellisissä kir-

jastoissa. Sen sijaan toisen asteen syväosallistamisesta löytyy vähemmän do-

kumentoituja kokemuksia. (Han ym. 2014.) 

Linnanmaan alakoulun koulukirjastossa Oulussa oppilaita on osallistettu kirjas-

ton toimintaan valitsemalla kuudesluokkalaisten oppilaiden joukosta kirjastovir-

kailijoita, joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi muiden oppilaiden opastaminen 

kirjojen lainaamisessa, kirjaston siisteyden ja järjestyksen valvonta sekä palau-

tettujen kirjojen järjestäminen hyllyihin. Oppilaat ovat saaneet hakea kirjastovir-

kailijan tehtävään itse. Koulun opettajat kokevat kirjastovirkailijana toimimisen 

lisäävän oppilaiden osallisuutta. (Härkönen 2017, 45–50.) 

Scupola ja Westh Nicolajsen (2010) ovat tutkineet asiakkaiden osallistamista 

palvelujen kehittämiseen tanskalaisissa tieteellisissä kirjastoissa. Tutkimuksen 
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takoituksena oli selvittää, osallistaako kirjastojen henkilökunta asiakkaitaan kir-

jaston perinteisten ja sähköisten palvelujen kehittämiseen ja millaisia rooleja 

asiakkailla on kirjaston kehittäjinä. Roskilden yliopiston kirjastossa tehdyssä 

tapaustutkimuksessa selvisi, että asiakkaita pyritään osallistamaan kirjaston 

palvelujen kehittämiseen, mutta kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia ei ole 

hyödynnetty. (Scupola ja Westh Nicolajsen 2010, 304.) 

Scupola ja Westh Nicolajsen ovat käyttäneet tutkimuksessaan apuna Nambisa-

nin (2002, 395) jaottelua, jossa asiakkaan rooli tuotteen kehittämisessä voi olla: 

1) lähde (resource), 2) kehittäjä (co-creator) tai 3) käyttäjä (user). Scupolan ja 

Westh Nicolajsenin tutkimuksessa jaottelua on sovellettu kirjaston palvelujen 

kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että Roskilden yliopiston kirjas-

tossa asiakkaat ovat osallistuneet kirjaston kehittämiseen pääasiassa lähteinä 

ja käyttäjinä (emt., 311). 

Kirjaston henkilökunta oli käyttänyt asiakkaiden toiveita ja asiakkailta saatua 

palautetta apuna palvelujen kehittämisessä, mutta asiakkaiden osallistaminen 

varsinaiseen kehitystyöhön oli melko vähäistä. Kirjoittajien mukaan asiakkailta 

oli kysytty, millainen kirjasto on, mutta ei sitä, millainen se voisi olla. Asiakkai-

den käyttäytymistä oli tarkasteltu datan ja kyselyjen perusteella, mutta syitä tiet-

tyyn käytökseen ei oltu kysytty asiakkailta itseltään.  (Scupola & Westh Nicolaj-

sen 2010, 304–316.) 

Teoksessa Kirjasto 2.0: Muuttuva osallistumisen kulttuuri (Holmberg ym. 2009, 

105) käytetään kirjaston käyttäjästä nimitystä kirjasto-osallistuja. Tällä viitataan 

uudenlaiseen, kehittyneen kommunikaatioteknologian mahdollistamaan osallis-

tuvaan ja vuorovaikutteiseen kirjastonkäyttöön. Internet on tänä päivänä osa 

monien ihmisten elämää. Verkossa voi osallistua sosiaalisiin vuorovaikutteisiin 

tapahtumiin, ja käyttäjät voivat myös osallistua verkkosisällön luomiseen. 

(Holmberg ym. 2009, 13.) 

Tämä on vaikuttanut myös kirjastojen ja kirjaston asiakkaiden väliseen suhtee-

seen. Kirjaston asiakas voi olla kirjaston kumppani ja kirjastotyöhön osallistuja 

myös verkossa. (Holmberg ym. 2009, 11.) Osallistuminen ei kuitenkaan välttä-

mättä tarkoita aktiivista sisällön tuottamista. Se voi olla myös yksilön kokemus 
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siitä, että hän kuuluu kirjaston ympärillä toimivaan yhteisöön. (Holmberg ym. 

2009, 156. ) 

Vuorovaikutteisuus on avainsana, kun puhutaan niin sanotusta Kirjasto 2.0:sta. 

Vuorovaikutus voi olla käyttäjien ja kirjastojen välistä, mutta sitä voi tapahtua 

myös henkilökunnan välillä tai käyttäjien välillä. Vuorovaikutus mahdollistaa sel-

laisen kulttuurin, jossa käyttäjät voivat osallistua kirjastojen ja kirjastopalvelujen 

sisällön tuottamiseen sosiaalisten verkkopohjaisten työkalujen avulla. (Holm-

berg ym. 2009, 25.) 

Vuorovaikutteisuuteen pyrkivien kirjastojen on osallistuttava vastavuoroiseen 

vuorovaikutukseen oman palvelunsa kautta. Vastavuoroisuus edellyttää aitoa 

vuorovaikutteisuutta, jossa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua ja vai-

kuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaiden toivomukset ja mielipiteet 

otetaan huomioon kirjaston toiminnassa ja asiakkaat voivat muuttaa ja kehittää 

kirjastoa. Näin kirjasto viestii asiakkaille, että heitä arvostetaan ja että heidän 

mielipiteitään kuunnellaan ja niillä on merkitystä. Tällöin asiakkaat viihtyvät pa-

remmin kirjaston eri ympäristöissä ja pysyvät todennäköisemmin kirjaston asi-

akkaina. (Holmberg ym. 2009, 161.) 

Asiakkaiden osallistamisesta voidaan Hanin ym. (2014) mukaan saada apua 

kirjastojen henkilökuntavajeeseen. Toimiessaan yhteistyössä asiakkaidensa 

kanssa, kirjasto voi myös hyödyntää asiakkailla olevaa tietoa ja osaamista. Yh-

teistyö auttaa henkilökuntaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja näkemään 

kirjaston asiakkaan näkökulmasta. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja lisää kirjaston 

käyttäjien luottamusta ja lojaaliutta. (Han ym. 2014.) 

Kirjaston asiakkaalle yhteistyö kirjaston kanssa luo syvempää ymmärrystä siitä, 

miten kirjasto toimii. Oppiessaan hyödyntämään kirjaston palveluja monipuoli-

semmin, asiakkaat voivat myös neuvoa muita asiakkaita, jolloin saavutetaan 

moninkertainen hyöty. Yhteistoiminnallisissa projekteissa toimiminen kehittää 

asiakkaiden informaatiolukutaitoa ja luovaa ajattelua. Yhteistyö antaa myös 

valmiuksia tiimityöhön ja tarjoaa mahdollisuuden käyttää ja kehittää omia erityis-

taitoja. (Han ym. 2014.) 
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Gouldingin (2009, 37) mukaan ei riitä, että kirjasto toimii asiakaslähtöisesti, 

vaan sen on huomioitava toiminnassaan myös ei-käyttäjät ja panostettava hei-

dän tavoittamiseensa. Tällä tavoin kirjasto voi rohkaista heidän osallisuuttaan ja 

sitoutumistaan yhteisöön. Hyvä kirjasto on turvallinen kohtaamispaikka, joka 

tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä torjuu yksinäisyyttä (Opetusministeriö 

2009, 16). 

Opetusministeriön (2009, 19) mukaan kirjastojen täytyy perustella olemassa-

olonsa oikeutus kunta- ja palvelurakenteen muutoksessa. Oikeutus olemassa-

oloon muodostuu siitä, että käyttäjät hyötyvät kirjaston palveluista. Asiakkaiden 

osallistaminen on työkalu, jolla kirjastot voivat perustella olemassaolonsa merki-

tyksellisyyden. 

 

 

2.3 Kielivähemmistöt kirjaston käyttäjinä 

 

Tässä tutkimuksessa kielivähemmistöjä käsitellään yhtenä sellaisista erityis-

ryhmistä, joihin asiakkaiden osallistamista voidaan kohdentaa. Tarkastelen Ke-

min kaupunginkirjaston Venäjänkielisistä asiakkaista kootun asiakasraadin 

kanssa käytyä ryhmäkeskustelua yhtenä asiakkaiden osallistamisen menetel-

mänä. Samalla tutkin sitä, millaisia erityispiirteitä liittyy nimenomaan kielivä-

hemmistöjen osallistamiseen ja millaisia toiveita venäjänkielisillä asiakkailla on 

kirjaston suhteen. 

Tässä luvussa esittelen Suomen kuntaliiton antamat kielivähemmistöjä koske-

vat Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositukset sekä Suomessa toimivat, eri 

kielivähemmistöille suunnatut kirjastot.  Luvussa käyn läpi myös tutkimuksia, 

jotka liittyvät kielivähemmistöihin kirjaston asiakkaina ja heille suunnattuihin pal-

veluihin.  
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2.3.1 Kielivähemmistöjen kirjastopalvelut Suomessa 

 

Suomen kuntaliiton Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen (2016, 12) 

mukaan saavutettava kirjasto huomioi kokoelmien suunnittelussa ja aineiston 

valinnassa erilaiset väestöryhmät, kuten kulttuuri- ja kielivähemmistöt, vam-

maisryhmät, erilaiset oppijat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Kirjasto 

tekee myös yhteistyötä erikoiskirjastojen, kuten tiettyihin kieliin tai kulttuureihin 

erikoistuneiden kirjastojen kanssa. 

Kielivähemmistöt on huomioitu myös saavutettavuussuosituksen tapahtumia 

käsittelevässä osiossa. Kirjastoja ohjeistetaan järjestämään tapahtumien tulk-

kausta muille kielille ja järjestämään tapahtumia, joiden kieli on jokin muu kuin 

suomi tai ruotsi, kuten saame, viittomakieli, romani, viro tai venäjä. Kirjailijavie-

railuihin kehotetaan kutsumaan suomen- ja ruotsinkielisten kirjailijoiden lisäksi 

muilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. Saavutettava kirjasto tarjoaa myös satutun-

teja eri kielillä. (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 2016, 15.) 

Suositus kehottaa kirjastoja huomioimaan kielivähemmistöt myös viestinnän 

suunnittelussa. Viestinnän kielivaihtoehtojen valinnassa voidaan suosituksen 

mukaan hyödyntää esimerkiksi kuntakohtaisia väestötilastoja, asiakaspalvelu-

henkilökunnan kokemuksia sekä asiakkaiden toiveita. (emt. 17–19.) 

Suomessa kielivähemmistöjä palvelee Monikielinen kirjasto, joka sijaitsee Pasi-

lassa. Kirjaston kokoelmassa on teoksia yli kahdeksallakymmenellä eri kielellä. 

Monikielinen kirjasto on avoin kaikille ja sen kokoelmat ovat asiakkaiden käytet-

tävissä kaikkialla Suomessa oman lähikirjaston kautta. (Monikielinen kirjasto. 

2018)  

Suomessa toimivia tiettyyn kieleen tai kulttuuriin keskittyviä kirjastoja ovat: 

Saamelaiskirjasto, viittomakielinen verkkokirjasto, Kuurojen Liiton kirjasto, Ve-

näjänkielinen kirjasto, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kirjasto, Baltia-

kirjasto, Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjasto, Goethe-instituutin kirjasto, Sak-
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salainen kirjasto, Ranskan instituutin kirjasto, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuk-

sen kirjasto sekä Italian kulttuuri-instituutin kirjasto. Porin kaupungin pääkirjas-

tossa on käytettävissä Unkarilaisen kirjallisuuden keskuksen kokoelma ja Tam-

pereen kaupunginkirjastolla on oma Puola-kokoelma. Lisäksi Rovaniemen kau-

punginkirjastossa/Lapin maakuntakirjastossa on oma saamelaiskirjastonhoitaja 

ja kirjasto toimii myös grönlantilaisen kirjallisuuden keskuksena. (Yleisten kirjas-

tojen saavutettavuussuositus 2016, 35–37.) 

 

 

2.3.2 Kielivähemmistöt kirjaston käyttäjinä aiemmissa tutkimuksissa  

 

Kielivähemmistöjen kirjastonkäyttöä on tutkittu Suomessa melko vähän, mutta 

joitakin aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty. Eriksson-Backa (2010, 181) on 

tutkinut ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvien seniorien terveystietokäyttäy-

tymistä ja sitä, miten he hyödyntävät kirjastoja lähteenä terveystietoon liittyvissä 

asioissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ruotsinkieliset seniorit käyttävät 

kirjastoja ja kirjastohenkilökuntaa lähteenä melko vähän terveystietoa koskevis-

sa kysymyksissä. 

Bang (2011) tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan yleisten kirjastojen roolia 

maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä. Esimerkkitapauksena tutkimukses-

sa käsiteltiin Kouvolan kaupunginkirjastoa. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 

kirjaston henkilökunta pitää suomen kielen opiskelumateriaalien tarjoamista kir-

jaston keskeisimpänä tehtävänä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. 

(emt. 50.) Kielen oppimisen tukemisen lisäksi kirjasto voi Bangin mukaan tukea 

maahanmuuttajien oman kulttuurin säilymistä, tarjota tietoa sekä edistää maa-

hanmuuttajien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja kulttuurienvälisyyttä (emt. 57).  

Tanakovic, Lacovic ja Stanarevic (2011, 513) ovat tutkineet kielivähemmistöjen 

tiedontarpeita ja kirjastonkäyttöä itäisessä Kroatiassa. Kyselytutkimus keskittyi 

serbialaisvähemmistöön, joka on suurin vähemmistöryhmä Kroatiassa (emt. 

2011, 516). Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että serbialaisvähemmistön edus-
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tajilla on tarve saada monenlaista tietoa ja aineistoa omalla äidinkielellään.  

Tärkein syy tähän on kirjoittajien mukaan se, että serbialaisvähemmistön edus-

tajat haluavat pysyä yhteydessä omaan äidinkieleensä ja etniseen yhteisöönsä. 

Kirjastoa käytetään tähän tarkoitukseen kuitenkin vähemmän kuin muita lähtei-

tä, kuten esimeriksi televisiota, sanomalehtiä, internetiä, paikallisia järjestöjä ja 

muita ihmisiä. (Tanakovic ym. 2011, 525–526.) 

Kroatiassa serbiankielistä vähemmistöä palvelee paikallisten yleisten kirjastojen 

lisäksi serbiankielinen kirjasto (Central Library for the Serbian minority), josta 

asiakkaiden on mahdollista saada serbiankielistä aineistoa. Tutkimuksen perus-

teella kirjastoa käytetään kuitenkin vähän ja moni serbialaisvähemmistön edus-

tajista ei ole tietoinen kirjaston olemassaolosta. (Tanakovic ym. 2011, 526.) 

Tanskassa maahanmuuttajille suunnatuista kirjastopalveluista on keskustelu 

1960-luvulta lähtien. Tuolloin ensimmäiset työperäiset maahanmuuttajat saa-

puivat Tanskaan. Vuonna 1983 maahanmuuttajille räätälöidyt kirjastopalvelut 

mainittiin yleisiä kirjastoja koskevassa asetuksessa. Asetuksen mukaan kirjasto 

palvelee etnisiä vähemmistöjä kahdella tavalla: se on merkittävä tekijä maa-

hanmuuttajien kotoutumisprosessissa, mutta myös tukee maahanmuuttajien 

oman kielen ja kulttuurin säilymistä. (Berger 2002, 80–81.) 

Vuonna 1984 perustettiin Danish central library for immigrant literature (DCLIL), 

josta asiakkaat voivat tilata aineistoa yleisten kirjastojen kautta kolmellakymme-

nellä eri kielellä. Lisäksi suurimpien kaupunkien yleisillä kirjastoilla on omat ko-

koelmat maahanmuuttajille ja myös pienemmissä kirjastoissa on jonkin verran 

vieraskielistä aineistoa. Yleisten kirjastojen kokoelmissa on aineistoa Tanskas-

sa eniten puhutuilla vähemmistökielillä (bosnia, turkki, persia, urdu, arabia, so-

mali ja vietnam). (emt. 2002, 81.) 

Vuonna 2001 toteutetussa käyttäjätutkimuksessa kävi ilmi, että Tanskassa asu-

ville maahanmuuttajille kirjasto on tärkeä kohtaamispaikka ja paikka, jossa viet-

tää aikaa. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat eivät lainanneet aineistoa 

enemmän kuin muut kirjaston asiakkaat, mutta he käyttivät kirjastoa intensiivi-

semmin. Tutkijoiden mukaan kirjastossa viihdyttiin, koska se koettiin avoimena 

ja epäkaupallisena ympäristönä, jossa voi oleskella vapaasti. (Berger 2002, 82.) 
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Tutkimuksen mukaan pääasiassa aikuiset kielivähemmistöjen edustajat käyttä-

vät omalla äidinkielellään saatavana olevaa aineistoa. Lapset ja nuoret käyttä-

vät enimmäkseen tanskankielistä aineistoa. Tutkimusta varten haastatellut van-

hemmat ilmaisivat huolensa siitä, että nuoret vieraantuvat omasta kulttuurillises-

ta taustastaan ja toivoivat kirjaston kannustavan nuoria tutkimaan ja arvosta-

maan omia juuriaan. (Berger 2002, 83.) 

Yhdysvalloissa yleisillä kirjastoilla on jo pitkään ollut merkittävä rooli maahan-

muuttajien kotouttamisessa. Lokakuussa 2004 kokoontuneen, kotoutumisen 

edistämiseksi perustetun työryhmän suosituksen mukaan kirjastojen tulisi huo-

mioida maahanmuuttajien omat tarpeet ja kiinnostuksen kohteet heille suunna-

tun kokoelman perustamisessa. Maahanmuuttajien kuulemiseksi suositeltiin 

maahanmuuttajia palvelevien yhteisöjen edustajien ja maahanmuuttajien itsen-

sä ottamista mukaan kokoelman suunnitteluun. (Library services for immigrants, 

120–122.) 

Työryhmä listasi maahanmuuttajille suunnatun kokoelman kannalta tärkeimmät 

aineistotyypit. Niihin kuuluivat esimerkiksi englannin kielen opiskelumateriaalit, 

kansalaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvä aineisto, sanakirjat useilla eri kielil-

lä, käännetyt romaanit sekä maahanmuuttajia koskevien palvelujen esitemateri-

aalit ja lomakkeet. (Library services for immigrants, 122.) 

 

 

2.4 Yhteenveto 

 

Sen perusteella, mitä asiakkaiden osallistamisesta on kirjoitettu aiemmissa tut-

kimuksissa, julkaisuissa ja kirjallisuudessa, voidaan sanoa, että asiakkaiden 

osallistamisella on kirjastojen kontekstissa kaksisuuntainen tehtävä. Toisaalta 

se on kirjastoille keino saada tietoa asiakkaiden toiveista ja tarpeista, jotta pys-

tytään tuottamaan asiakkaiden kannalta parhaita palveluja ja sitä kautta oikeut-

tamaan kirjastojen olemassaolo. Toisaalta asiakkaiden osallistamisella pyritään 

edistämään osallisuutta, eli tarjoamaan asiakkaille kokemus osallisena olemi-
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sesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta. Osallistaminen on siis sekä väline että 

tavoite.  

Kuten taulukko 1 osoittaa, kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa ilmenee 

eriäviä käsityksiä siitä, mikä on asiakkaiden osallistamista. Esimerkiksi Tyrväi-

sen (2011, 159–160) mukaan vapaamuotoisen palautteen vastaanottaminen ja 

asiakaskyselyt eivät ole osallistavia palautekanavia, kun taas Han ym. (2014) 

nimeävät kyselyt yhdeksi pinnallisen osallistamisen (shallow participation) me-

netelmäksi. 

Oma määritelmäni noudattelee pitkälti Hanin ym. (2014) jaottelua, jossa asiak-

kaiden osallistaminen voi olla joko pinnallista tai niin sanottua syväosallistamis-

ta. Tässä tutkielmassa asiakkaiden osallistamisella tarkoitetaan kaikkea sitä, 

mitä kirjastoissa tehdään, jotta asiakkaiden ääni tulisi kuuluville eli kaikkia niitä 

toimia, jotka tähtäävät asiakkaiden mahdollisuuteen vaikuttaa kirjastoa koske-

vaan päätöksentekoon. 

Yksinkertaisimmillaan asiakkaiden osallistamista voi olla esimerkiksi se, että 

kirjastossa on palautelaatikko, johon asiakkaat voivat jättää toiveita. Syvälli-

sempää osallistamista voivat edustaa esimerkiksi eri asiakasryhmistä koottujen 

asiakasraatien kanssa käydyt ryhmäkeskustelut, joiden tarkoituksena on kirjas-

ton kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. 
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Taulukko 1: Asiakkaiden osallistaminen kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuk-

sissa 

Kirjoitta-

jat 
Tasot Keinot Kohderyhmät Tavoitteet 

Alam  Haastattelut Asiakkaat ja 
asiakasyri-
tykset 

Räätälöidyt palvelut 

  Ryhmäkeskustelut (focus 
groups) 

 Nopeampi kehittämi-
nen 

  Ideariihet (brainstorming)  Nopeampi innovaati-
oiden käyttöönotto 

  Asiakkaat mukana palve-
lujen innovointi- ja kehit-
tämistiimeissä 

 Pitkäaikaiset asiakas-
suhteet 

Edvards

son ym. 

   Ymmärrys asiakkai-
den toiveista ja tar-
peista 

    Uusien innovaatioiden 
luominen yhdessä 
asiakkaan kanssa 

Han, 

Wang & 

Luo 

Pinnallinen 
osallistaminen 
(shallow parti-
cipation) 

Kyselyt, haastattelut Opiskelijat Kirjaston palvelujen ja 
kokoelmien paranta-
minen 

 Ensimmäisen 
asteen syvä-
osallistaminen 
(deep partici-
pation) 

Rutiinitehtäviin osallistu-
minen, 

 Opiskelijat saavat 
käytännön työkoke-
musta ja ymmärtävät 
ja arvostavat kirjaston 
toimintaa. 

 Toisen asteen 
syväosallista-
minen 

Yhteistoiminnallinen kehit-
täminen 

 Kirjasto hyötyy opiske-
lijoiden tiedoista, tai-
doista ja luovuudesta. 
Opiskelijat oppivat 
soveltamaan osaamis-
taan käytännössä. 
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Scupola 

& 

Westh 

Nicolaj-

sen 

Asiakas läh-
teenä 

Esim. 

Verkkopalaute 

Verkkokysely 

Asiakaspalvelutilanteissa 
saatu palaute 

Opiskelijat Asiakkaiden tyytyväi-
syyden mittaaminen 

Palautteen keräämi-
nen  

 Asiakas kehit-
täjänä 

Web 2.0 

 

 Asiakkaat tuottavat 
omaa sisältöä 

 Asiakas käyt-
täjänä 

Esim. 

sähköisten palvelujen 
testaajana toimiminen 

havainnoimalla tehty käy-
tettävyystutkimus 

lokitietojen kerääminen 

 Palvelujen kehittämi-
nen ja testaaminen 

Datan kerääminen 
esim. kyselyjen poh-
jaksi 

 

Toikko Asiakkaiden 
ymmärtäminen 

Haastattelut, keskusteluti-
laisuudet, foorumit 

 Ymmärtää palvelun-
käyttäjien maailmaa 
ulkoapäin 

 Asiakkaiden 
rajoitettu osal-
listuminen 

  Esimerkiksi muutos-
vastarinnan vähentä-
minen 

 Tasavertainen 
osallistuminen 

  Avoin prosessi, jonka 
tavoitteita ei voida 
asettaa etukäteen 

 Asiakkaat 
päämiehinä 

  Asiakkaat kontrol-
loivattoiminnan suun-
nittelua, toteutusta ja 
arviointia 

Tyrväi-
nen 

 Välitön ja vapaamuotoi-
nen palaute 

 Kerätään asiakkaiden 
huomioita kirjastosta 
asioimisympäristönä 

  Asiakaskyselyt  Kirjaston strategisen 
suunnittelun ohjaami-
nen ja kehittäminen 

  Syventävät ja osallistavat 
menetelmät (esim. ryh-
mämuotoiset asiakasneu-
vonpidot) 

 Tiedon kerääminen 
tietyltä asiakasryhmäl-
tä tai tietystä aiheesta 

     

 

Suomen kuntaliiton Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus (2016) kannus-

taa kirjastoja huomioimaan palveluissaan kieli- ja muut vähemmistöt. Suositus-
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ten toteutuminen jää kirjastojen omalle vastuulle, joten on oletettavaa, että kieli-

vähemmistöjen kirjastopalvelujen laadussa on vaihtelua eri kuntien välillä.   

Kielivähemmistöjen kirjastonkäyttöön liittyvistä tutkimuksista käy ilmi, että kirjas-

to on kielivähemmistöille apu uuteen kieleen ja kulttuuriin sopeutumisessa, mut-

ta myös keino säilyttää yhteys omaan kieleen ja kulttuuriin. Sekä Bangin (2011), 

Tanakovicin ym. (2011) että Bergerin tutkimukset tuovat esiin kielivähemmistö-

jen edustajien tarpeen oman kulttuurin säilyttämiseen. 

Kirjasto tarjoaa kielivähemmistöjen edustajille myös tilan jossa viettää aikaa ja 

kohdata ihmisiä. Bergerin (2002) tutkimus tuo esille tärkeän huomion siitä, että 

kielivähemmistöjen aktiivinen kirjastonkäyttö ei välttämättä näy huomattavassa 

määrin lainausluvuissa, mutta heidän kirjastonkäyttönsä on intensiivistä. Tästä 

syystä kirjastojen kannattaa panostaa kielivähemmistöihin merkittävänä asia-

kasryhmänä. Osallistamalla kielivähemmistöjen edustajia kirjastojen kehittämi-

seen saadaan tärkeää tietoa siitä, mihin ja miten nämä ryhmät käyttävät kirjas-

toa ja millä tavalla kirjastot voisivat tulla heitä vastaan ja auttaa heitä uuden kie-

len oppimisessa ja kulttuuriin sopeutumisessa.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT 

 

Tässä luvussa käyn läpi käyttämäni aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät ja 

esittelen lyhyesti eri menetelmillä kootut aineistot. Koska kyseessä on tapaus-

tutkimus, aineisto koostuu useasta, toisiaan täydentävästä osasta. Tapaustut-

kimukselle on ominaista, että aineiston keräämisessä käytetään useita eri me-

netelmiä (Eskola & Saarela-Kinnunen 2001, 159). 

Tutkimuksessa käytettyjä, varsinaisia tutkimusmenetelmiä ovat kyselytutkimus 

ja  teemahaastattelu. Lisäksi esittelen tässä luvussa myös asiakkaiden osallis-

tamisen menetelmiä, joita käytettiin myös tutkimusaineiston keräämiseen. Käy-

tetyt asiakkaiden osallistamisen menetelmät ovat ryhmäkeksustelu, kirjaston 

laputtaminen sekä verkkopalaute. Kaikki aineistot analysoitu aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla.   

 

 

3.1. Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimus on pikemminkin tutkimisen tapa ja tutkimusstrategia kuin tutki-

musmenetelmä (Laine ym., 2007, 18). Toisin kuin tilastollisessa tutkimuksessa, 

tapaustutkimuksessa tutkitaan pientä tapauksien joukkoa tai vain yhtä tapausta. 

Keskeinen aineisto on luonteeltaan laadullista, mutta myös määrällistä aineistoa 

voidaan käyttää. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohdetta ei ole määritelty 

ennalta, vaan tutkimus kohdistuu ”luonnollisesti” ilmeneviin tapauksiin. (Laine 

ym. 2007, 11.) 

Tapaustutkimuksessa tutkijan päämääränä on lisätä ymmärrystä jostakin tapa-

uksesta ja olosuhteista, jotka vaikuttavat siihen, miksi tapauksesta tuli sellainen 

kuin tuli. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on kerätä kattava aineisto ja kuvata 
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tutkimuksen kohdetta mahdollisimman perusteellisesti. Se soveltuu tutkimusta-

vaksi hyvin silloin, kun halutaan selvittää miten tai miksi jotakin tapahtuu. (Laine 

ym. 2007, 10.) 

Tapaustutkimuksen aineisto kerätään useilla eri menetelmillä. Tutkittavasta ai-

neistosta muodostuu kokonaisuus, eli tapaus (Eskola & Saarela-Kinnunen 

2001,159). Tapaustutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sen kokonaisvaltai-

suutta. Sen heikkoutena voidaan nähdä edustavuuden puute tai kurinalaisuu-

den puute aineiston keruussa ja analysoinnissa. (Eskola & Saarela-Kinnunen 

2001,159-160.) 

Tässä tutkielmassa tapaustutkimus koskee Kemin kaupunginkirjastossa toteu-

tettuja asiakkaiden osallistamisen muotoja. Päämääränä on selvittää, millaista 

tietoa asiakkaiden toiveista ja tarpeista erilaisilla osallistamisen tavoilla on saa-

tu. Tapaustutkimus soveltuu tutkimisen tapana hyvin tutkielmani aiheeseen, 

koska tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen.  

Tutkimusaineisto koostuu Lapin kirjastojen johtajille suunnatun Webropol-

kyselyn vastauksista, Kemin kirjastossa toteutetulla kirjaston laputustempauk-

sella saadusta asiakaspalautteesta, venäjänkielisistä asiakkaista koostuvan 

asiakasraadin kanssa käydyn ryhmäkeskustelun sisällöstä, Kemin kirjastotoi-

menjohtaja Hilkka Heikkisen haastattelusta sekä Kemin kaupunginkirjaston 

web-sivujen kautta jätetystä asiakaspalautteesta. Laputustempausta, verkkopa-

lautetta ja ryhmäkeskustelua tarkastellaan sekä tutkimusaineiston keruun että 

asiakkaiden osallistamisen menetelminä. Aineiston analysoinnin menetelmänä 

käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
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3.2 Kyselytutkimus 

 

Kimmo Vehkalahti (2008, 13) toteaa teoksessaan Kyselytutkimuksen mittarit ja 

menetelmät, että kyselytutkimus on useimmiten määrällistä tutkimusta, mutta 

samassa tutkimuksessa voidaan hyödyntää niin määrällistä kuin laadullistakin 

lähestymistapaa. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. Osa kyse-

lylomakkeella saaduista vastauksista on kuitenkin käsiteltävissä määrällisenä 

aineistona. Avoimiin kysymyksiin annetut vastaukset analysoidaan sisällönana-

lyysin keinoin. 

Vehkalahden mukaan kyselytutkimuksella voidaan kerätä ja tarkastella tietoa 

ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja arvoista. Kyselytutkimus poik-

keaa haastattelututkimuksesta siinä, että kyselylomakkeen on toimittava omil-

laan, kun taas haastattelussa tutkija voi esittää jatkokysymyksiä ja pyytää tar-

kennuksia. (Vehkalahti 2008, 11.) 

Webropol-ohjelmalla toteutettu Asiakkaat mukana kirjastojen kehittämisessä –

kysely lähetettiin sähköpostitse Lapin kirjasto –ryhmään kuuluvien ja siihen liit-

tymässä olevien kirjastojen johtajille 22.5.2017. Muistutus kyselystä lähetettiin 

28.5.2017. Kysely lähetettiin yhteensä kuudelletoista kirjastolle, joista kyselyyn 

vastasi seitsemän. Kysely oli avattu vastausta jättämättä 8 kertaa. Word-

tiedostoksi muutettuna aineistoa oli 8 sivua. Avoimiin kysymyksiin annettujen 

vastauksien analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Kyselyssä selvitettiin sitä, millaisia kokemuksia kirjastojen henkilökunnalla on 

asiakkaiden osallistamisesta. Kysymykset koskivat sitä, millaisia asiakkaiden 

osallistamisen muotoja kirjastoissa on käytetty, mihin tarkoituksiin ja millaisia 

tuloksia niillä on saatu. Valitsin vastaajiksi kirjastojen johtajat, koska heillä on 

yleiskäsitys toimenpiteistä, joita kirjastossa on tehty asiakkaiden osallistamisek-

si.  

Kysely oli tässä tapauksessa sopivin menetelmä, koska sillä tavoitettiin kaikki 

havaintoyksiköt ja pystyttiin keräämään tutkimusaineisto suhteellisen nopeasti. 
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Havaintoyksiköt valittiin harkinnanvaraisesti. Tarkastelun kohteena olivat kaikki 

Lapin kirjasto -ryhmään kuuluvat tai siihen liittymässä olevat kirjastot. 

Vehkalahden (2008, 48) mukaan vastaaminen on tehtävä vastaajalle mahdolli-

simman helpoksi. Jotta kyselyyn saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia, 

sen on oltava mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Kyselyyn on pystyttävä vastaa-

maan noin kymmenessä minuutissa. Lähdin kyselyn suunnittelussa liikkeelle 

pohtimalla, millaisia asiakkaiden osallistamisen muotoja kirjastoissa käytetään 

ja mihin tarkoituksiin.  

Kyselyä laadittaessa oli kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät vastaajat välttä-

mättä tunnista kaikkia asiakkaiden osallistamisen tapoja, koska ne ovat osa kir-

jaston jokapäiväisiä toimintoja. Tästä hyvä esimerkki on palautteen vastaanot-

taminen asiakaspalvelutilanteissa. Tästä syystä oli perusteltua tarjota vastaajille 

avoimien kysymyksien lisäksi myös valmiita vastausvaihtoehtoja. 

Kyselyn avulla sain kerättyä muiden Lapin kirjastot –ryhmään kuuluvien kirjasto-

jen osallistamiskokemuksia vertailukohdaksi Kemin kaupunginkirjastolle. Kemin 

kirjaston osalta tutkimus vaati kuitenkin lisää syvyyttä ja siksi aineistoa koottiin 

myös teemahaastattelun avulla. 

 

 

3.3 Teemahaastattelu  

 

Eskolan ja Vastamäen (2001, 24) mukaan haastattelu on eräänlainen keskuste-

lu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja usein myös tutkijan ehdoilla. Tutkija pyrkii 

vuorovaikutustilanteessa saamaan selville häntä kiinnostavat, tutkimuksen ai-

hepiiriin kuuluvat asiat. Teemahaastattelussa teemat, eli haastattelun aihepiirit 

on etukäteen määrätty, mutta toisin kuin strukturoidussa haastattelussa, kysy-

mysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei ole lyöty lukkoon (emt. 26). 

Haastattelun etu tutkimusmenetelmänä on sen joustavuus. Haastattelija voi tar-

vittaessa toistaa kysymyksen, oikaista syntyneen väärinkäsityksen tai korjata 
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sanamuotoja. Haastattelija voi kysyä kysymykset siinä järjestyksessä, kuin se 

haastattelutilanteeseen parhaiten sopii. Koska haastattelun tavoitteena on saa-

da mahdollisimman paljon tietoa jostakin aiheesta, kysymykset voidaan antaa 

haastateltavalle jo hyvissä ajoin etukäteen, jotta hän voi tutustua niihin ja miettiä 

vastauksiaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73.) Teemahaastattelun tavoitteena on 

löytää tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä 

vastauksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73). 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelulla pyritään selvittämään sitä, millaisia 

kokemuksia Kemin kaupunginkirjaston henkilökunnalla on asiakkaiden osallis-

tamisesta ja täydentämään Lapin kirjastojen johtajille suunnatulla kyselyllä saa-

tuja vastauksia Kemin kirjaston osalta. Haastattelin Kemin kirjastotoimenjohtaja 

Hilkka Heikkistä Kemin kaupunginkirjastolla 14. helmikuuta 2018. Heikkinen ja 

on osallistunut asiakkaiden osallistamiseen esimerkiksi vuosina 2011–2012 to-

teutetun Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun –hankkeen yhteydessä. 

Haastattelu äänitettiin, litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönana-

lyysin avulla. Haastattelun kesto oli noin neljäkymmentä minuuttia ja litteroituna 

haastatteluaineisto oli laajuudeltaan yhdeksän sivua. 

Kyselyaineiston ja haastattelun avulla asiakkaiden osallistamista tarkasteltiin 

kirjastojen henkilökunnan näkökulmasta. Asiakasnäkökulman esille tuomiseksi 

aineistoa kerättiin myös ryhmäkeskustelun avulla.   

 

 

3.4 Ryhmäkeskustelu 

 

Ryhmäkeskustelu on järjestetty keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan va-

paamuotoisesti mutta fokusoidusti tietystä aiheesta. Keskustelijoiden määrä 

vaihtelee riippuen käsiteltävästä aiheesta. Ryhmäkeskustelu kestää tyypillisesti 

noin kaksi tuntia. (Valtonen, 2005, 223.) 
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Ryhmäkeskustelussa ryhmän vetäjällä eli moderaattorilla tai fasilitaattorilla on 

keskeinen rooli. Vetäjä luo keskustelua tukevan ilmapiirin, ohjaa keskustelua ja 

ja rohkaisee osallistujia keskustelemaan. Hän ei osallistu itse aktiivisesti kes-

kusteluun. Ryhmähaastattelu poikkeaa ryhmäkeskustelusta siten, että vuoro-

vaikutus painottuu haastattelijan ja kunkin osallistujan välille eivätkä haastatel-

tavat keskustele keskenään. (Valtonen, 2005, 223–224.) 

Ryhmäkeskustelussa voidaan käyttää apuna erilaisia virikemateriaaleja, kuten 

tehtiin esimerkiksi Kemin kaupunginkirjaston tilauudistuksia koskevassa keskus-

telussa. Keskustelijoille näytettiin kuvia muista kirjastoista ja he kommentoivat 

erilaisia tilaratkaisuja. Virikekuvien avulla asiakkaat voivat kertoa ajatuksiaan 

kuvista omin sanoin, eikä keskusteluun osallistuminen vaadi kirjastoalan sanas-

ton tuntemusta. (Kokemuksien aarrearkku 2012, 9.) 

Kemin kirjastossa toteutettiin vuosina 2011–2012 opetus- ja kulttuuriministeriön 

tuella hanke, jossa asiakasraateja käytettiin apuna vuonna 2013 alkaneen re-

montin suunnittelussa. Asiakasraadit koettiin toimivaksi tavaksi saada esiin asi-

akkaiden kokemuksia kirjastojen käytöstä. Niiden huomattiin toimivan hyvin 

myös tiedottamisen kanavana, koska tilaisuuksissa keskusteltiin kirjaston tapah-

tumista, aineistosta ja palvelumuodoista. (Kokemuksien aarrearkku, 2012.) 

Asiakasraateja on järjestetty myös esimerkiksi Espoon kirjastoissa vuonna 

2010, jolloin ne tulivat osaksi kirjaston tulospalkkiojärjestelmää. Jo syksyllä 

2009 kokeiltiin alueellisia raateja, joissa käsiteltiin samanaikaisesti kirjastoon, 

työväenopistoon, nuoriso- ja liikuntatoimeen, kulttuuripalveluihin ja yhteispalve-

lupisteisiin liittyviä kysymyksiä. Kirjaston henkilökunta koki, että kirjastoasiat 

eivät nousseet tällaisissa yleisraadeissa riittävästi esiin, joten kirjastot siirtyivät 

omien raatien järjestämiseen. (Nikulainen 2011, 194–196.) 

Henkilökunnan kokemukset Espoon asiakasraadeista olivat vaihtelevia. Palve-

luille löydettiin uusia käyttäjiä, asiakkailta saatu palaute johti konkreettisiin toi-

menpiteisiin kirjastoissa ja raatien luoma yhteisöllisyys koettiin tärkeäksi. Toi-

saalta osa henkilökunnasta oli sitä mieltä, että asiakasraateihin osallistuvat vain 

vakioasiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin eikä raadeista saada 
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sellaista tietoa, mikä ei tulisi esiin myös asiakaskyselyissä. (Nikulainen 2011, 

203–206.) 

Tässä tutkimuksessa ryhmäkeskustelu käytiin Kemin kaupunginkirjaston-

venäjänkielisistä asiakkaista kootun asiakasraadin kanssa. Keskustelijat kutsut-

tiin paikalle Kemin kaupunginkirjaston toimesta. Keskustelussa käsiteltiin Kes-

kustelun vetäjänä toimi kirjastonjohtaja Hilkka Heikkinen. Itse olin mukana 

ideoimassa keskustelun sisältöä ja osallistuin keskusteluun havainnoijan roolis-

sa. Tein keskustelun aikana muistiinpanoja ja tekemiäni havaintoja käytin tuke-

na aineiston analysoinnissa. Keskustelu äänitettiin ja litteroitiin. Keskustelu kesti 

noin tunnin ja litteroituna aineisto oli laajuudeltaan 22 sivua. Litteroitu aineisto 

analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Ryhmäkeskustelun avulla saatu aineisto edusti yhtä kielivähemmistöä. Laa-

jemman käsityksen saamiseksi asiakkaiden osallistamisesta Kemin kaupungin-

kirjastossa, kirjaston asiakaskuntaa aktivoitiin myös laputusmenetelmän avulla.   

 

 

3.5 Kirjastojen laputtaminen 

 

Kirjastojen laputtamisella tarkoitetaan sitä, että asiakkaat saavat antaa kirjastol-

le palautetta kiinnittämällä haluamiinsa kohteisiin pienille muistilapuille kirjoitet-

tuja kiitoksia tai kehitysehdotuksia. Tässä tutkielmassa tarkastelen kirjastojen 

laputtamista yhtenä asiakkaiden osallistamisen menetelmänä. Tutkimuskohtee-

na on Kemin kaupunginkirjastossa helmikuussa 2017 toteutettu laputustempa-

us.  

Kirjastossa kävijät saivat kirjoittaa palautteensa tarralapulle ja liimata sen ha-

luamaansa paikkaan kirjaston tiloissa. Asiakkaita ohjeistettiin merkitsemään 

hyvät kokemukset ja toiminnot plusmerkillä ja vastaavasti käyttämään miinus-

merkkiä, jos kohde kaipaa muutosta. Laputtamiseen käytettäviä tarralappuja sai 

kirjastosta. Laputuspäivät olivat tiistai 21.2., keskiviikko 22.2. ja torstai 
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23.2.2017. Asiakkaat jättivät kirjastoon yhteensä 19 lappua. Analysoitaviksi kel-

paavia lappuja oli 17. Word-tiedostoksi muutettuna aineistoa oli kahden sivun 

verran. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  

Laputtamiseen osallistuminen edellyttää asiakkaan läsnäoloa kirjastossa. Jotta 

aineistoon saatiin myös niiden asiakkaiden näkemyksiä, jotka eivät osallistuneet 

laputukseen, tarkasteltiin lisäksi kirjaston saamaa verkkopalautetta.  

 

 

3.6 Verkkopalaute 

 

Verkkopalaute kuuluu Tyrväisen (2011, 159) kuvaamaan välittömään palauttee-

seen, eli sellaiseen palautteeseen, jota asiakas antaa itse valitsemallaan hetkel-

lä. Tyrväisen mukaan välittömästä palautteesta käy selvästi ilmi se, että asiak-

kaat jättävät palautetta aktiivisimmin havaitessaan jonkin epäkohdan kirjaston 

toiminnassa tai silloin, kun ovat epätietoisia esimerkiksi jonkin palvelun saannis-

ta. 

Kemin kaupunginkirjastolle on mahdollista jättää palautetta kirjaston verkkosivu-

jen kautta. Asiakas voi halutessaan liittää antamaansa palautteeseen yhteystie-

tonsa, jolloin hänelle vastataan henkilökohtaisesti. Tässä tutkielmassa käsitel-

lään verkkosivujen ”vastauksia palautteeseen” –osiota, jossa on näkyvillä sekä 

asiakkaan jättämä palaute että kirjaston antama vastaus. Aineiston avulla pyrin 

selvittämään, millaista tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista verkkopalaute 

antaa kirjastolle. 

Verkkopalautteen osalta tutkimusaineisto koostuu kolmestakymmenestäneljästä 

palautteesta. Word-tiedostoksi muutettuna palautetta oli kolmetoista sivua. Pa-

lautteesta ei kaikkien viestien osalta käy ilmi, milloin se on jätetty, mutta aineis-

tossa on viestejä useamman vuoden ajalta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöi-

sen sisällönanalyysin avulla. 
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3.7 Sisällönanalyysi 

 

Edellä kuvatut aineistot analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Jouni Tuomen ja 

Anneli Sarajärven teoksessa Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi kuvataan 

sisällönanalyysia seuraavasti: 

Sisällönanalyysia voi pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teo-

reettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuk-

siin. Sen avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 91.) 

Tuomen ja Sarajärven mukaan voidaan myös sanoa, että useimmat laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella 

sisällönanalyysiin, mikäli sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen 

tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 91). 

Teoksessaan Content Analysis: An Introduction to Its Methodology Klaus Krip-

pendorff toteaa, että sisällönanalyysin tarkoituksena on ymmärtää, mitä jonkin 

aineiston sisältö merkitsee, mitä aineisto mahdollistaa tai ehkäisee ja millainen 

vaikutus sen ilmaisemalla informaatiolla on (Krippendorff, 2004, XVIII). 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

tehdään päätös siitä, mikä tutkittavassa aineistossa kiinnostaa, eli mikä on kä-

sillä olevan tutkimuksen kannalta olennaista. Toisessa vaiheessa aineisto käy-

dään läpi ja koodataan se, eli merkitään ne asiat jotka aineistossa ovat kiinnos-

tuksen kohteena. Kolmannessa vaiheessa aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai 

tyypitellään ja neljäs vaihe on yhteenvedon kirjoittaminen. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 91–92.) 

Tässä tutkielmassa sisällönanalyysiä käytetään kyselyvastauksien, Hilkka Heik-

kisen haasatttelun, kirjastojen laputtamisella saatujen kommenttien ja asiakas-

raatien kanssa käytyjen ryhmäkeskustelujen sekä verkkopalautteen analysoin-
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tiin. Analyysi on tässä tapauksessa luonteeltaan aineistolähtöistä teemoittelua 

(Liite 2). 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineisto redusoidaan eli pelkis-

tetään niin, että aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimuksen kannalta epäolen-

nainen. Seuraava vaihe on aineiston klusterointi eli ryhmittely. Siinä aineistosta 

koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi ja aineistosta etsitään samankaltai-

suutta tai eroavaisuutta kuvaavia käsitteitä. Tämän jälkeen aineisto abstrahoi-

daan eli aineistosta poimitaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto, josta 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109–111.) 

Teemoittelulla tarkoitetaan sisällönanalyysissa sitä, että aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Teemoittelussa painottuu se, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.) 

 

 

3.8 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Koska kyseessä on Kemin kaupunginkirjastoa koskeva tapaustutkimus, tulokset 

eivät ole yleistettävissä kaikkiin kirjastoihin. Tutkimus keskittyy nimenomaan 

Kemin kaupunginkirjastossa tähän mennessä tapahtuneeseen asiakkaiden 

osallistamiseen ja Lapin kirjastoihin eräänlaisena verrokkiryhmänä tai kehykse-

nä. 

Lapin kirjastojen johtajille suunnatun kyselyn osalta tutkimuksen luotettavuutta 

heikentää se, että Kyselyyn vastasi kuudestatoista kirjastosta vain seitsemän. 

Joissakin Lapin kirjastot –ryhmän kirjastoissa on siis voitu käyttää sellaisia asi-

akkaiden osallistamisen menetelmiä, jotka eivät tule tässä tutkimuksessa esiin. 

Myös asiakkaiden osallistamiseen liittyvistä kokemuksista tulevat esille vain ky-

selyyn vastanneiden kirjastonjohtajien mielipiteet, joten tutkimus ei välttämättä 

anna luotettavaa kokonaiskuvaa Lapin kirjastojen henkilökunnan suhtautumi-

sesta asiakkaiden osallistamiseen. Kyselyaineisto toimii kuitenkin vertailukohta-

na Kemin kaupunginkirjastoa tarkasteltaessa. 
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Ryhmäkeskustelun osalta tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että tarkas-

teltavana oli nimenomaan kielivähemmistön edustajista koottu asiakasraati. Tä-

tä raatia koskevat huomiot eivät siis ole välttämättä yleistettävissä muun tyyppi-

siin asiakasraateihin. On kuitenkin tärkeää, että venäjänkielisen vähemmistön 

näkemykset tuodaan esille. Yhtenä haasteena keskustelun toteutuksessa oli 

yhteisen kielen puuttuminen. Koska raatilaisten suomen kielen taito oli vaihtele-

va, keskustelu eteni pääosin henkilökunnan vetämänä. Kielitaidon puutteen 

vuoksi on voinut myös syntyä väärinymmärryksiä sekä keskustelutilanteessa 

että aineiston litteroinnissa. 

Kirjaston laputus on asiakkaiden osallistamisen menetelmänä sikäli erityinen, 

että asiakkaat jättävät kommenttinsa suoraan konkreettisiin kohteisiin, kuten 

hyllyihin ja muihin kalusteisiin. Tästä syystä menetelmä kannustaa kommentoi-

maan sellaisia kohteita, joihin lapun voi kiinnittää.  Palaute kohdistuu siis 

enemmän fyysisiin kirjaston tiloissa oleviin kohteisiin kuin esimerkiksi kirjaston 

verkkopalveluihin tai tapahtumiin. 

Lappujen määrä jäi melko vähäiseksi, mutta tämä voi johtua osittain siitä, ettei-

vät asiakkaat ehkä jätä lappuja sellaisiin kohteisiin, joita joku on jo kommentoi-

nut. Aineistoon ei tällöin synny toisteisuutta, jonka perusteella voisi päätellä, 

että jokin kohde tai asia on asiakkaiden mielestä erityisen hyvä tai huono. 

Verkkopalautteen osalta tässä tutkimuksessa käsitellään vain niitä palautteita, 

jotka on julkaistu kirjaston verkkosivuilla. Osaan palautteesta vastataan henkilö-

kohtaisesti, joten kaikki saatu palaute ei ole julkisesti nähtävillä. Kaikista palau-

teviesteistä ei käy ilmi, milloin ne on jätetty. On siis mahdollista, että viesteissä 

kommentoituihin asioihin on tullut muutoksia. 

Aineiston etuna on sen moniaineksisuus. Useilla eri menetelmillä kerätty aineis-

to antaa kattavan kuvan aiheesta, aineistossa tuodaan esiin sekä henkilökun-

nan että asiakkaiden näkökulma ja Kemin kirjaston osalta tuloksia voidaan pitää 

luotettavina.    
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4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Vertaan Lapin kirjastojen johtajille 

suunnatun kyselyn, Kemin kirjastotoimenjohtajan haastattelun, Kemin kirjaston 

venäjänkielisten asiakkaiden kanssa käydyn ryhmäkeskustelun, laputustempa-

uksen ja verkkopalautteen avulla kerättyjen aineistojen antamaa kuvaa asiak-

kaiden osallistamisesta aiempiin, aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuu-

teen.  

 

Aineistot on merkitty tekstiin seuraavilla koodeilla: 

LK Lapin kirjastojen johtajille suunnattu kysely 

KJ Kemin kirjastotoimenjohtajan haastattelu 

VR Venäjänkielisten asiakkaiden kanssa käyty ryhmäkeskustelu 

LA Laputustempaus 

VP Verkkopalaute 

 

 

4.1 Asiakkaiden osallistaminen Lapin kirjastoissa 

 

Lapin kirjastojen johtajille suunnattuun kyselyyn (Liite 1) saatiin vastaukset Ke-

mijärven kaupunginkirjastolta, Torniolaakson kirjastosta, Muonion kunnankirjas-

tosta, Ranuan kunnankirjastosta, Kemin kaupunginkirjastolta, Kolarin kunnankir-

jastosta sekä Inarin kunnankirjastosta. Kysyttäessä, onko kyseisessä kirjastos-

sa käytetty asiakkaita apuna tilojen, palvelujen tai kokoelmien kehittämisessä. 
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Seitsemästä vastanneesta kirjastosta yksi vastasi ”ei”. Muissa kirjastoissa asi-

akkaita oli käytetty apuna kirjaston kehittämisessä. ”Ei” –vastaus ohjasi vastaa-

jan suoraan kyselyn loppuun, joten muihin kysymyksiin vastasi kuusi kirjastoa. 

(LK) 

Kyselyn vastausten perusteella asiakkaita on osallistettu Lapin kirjastojen kehit-

tämiseen useilla eri menetelmillä. Kyselyyn vastanneissa kirjastoissa asiakkai-

den ideoita ja mielipiteitä on kerätty palautelaatikoilla, kasvokkaisissa asiakas-

palvelutilanteissa, netin kautta, koko asiakaskunnalle tai jollekin tietylle ryhmälle 

suunnatuilla kyselyillä sekä ryhmäkeskusteluilla. (LK) Lapin kirjastoissa on siis 

hyödynnetty kaikkia Tyrväisen (2011, 159–160) mainitsemia palautekanavia. 

Toikon (2011, 107.) jaottelun mukaan Lapin kirjastojen käyttämät menetelmät 

edustavat asiakkaiden osallistamisen kahta ensimmäistä tasoa: asiakkaiden 

ymmärtämistä ja asiakkaiden rajoitettua osallistamista. Asiakkaiden mielipiteitä 

on selvitetty erilaisin keinoin ja asiakkailta saatu tieto on ohjannut palvelujen 

kehittämistä. Asiakkaat ovat päässeet myös esittämään mielipiteitään palveluis-

ta ja osallistumaan niiden kehittämiseen, mutta kehittämisen tavoitteet ja muoto 

on määritelty etukäteen. 

Hanin ym. (2014, 467–472) määritelmän mukaan Lapin kirjastoissa tapahtunut 

asiakkaiden osallistaminen on luonteeltaan pinnallista osallistamista (shallow 

participation). Asiakkaat ovat osallistuneet kirjaston kehittämiseen kirjaston 

käyttäjinä. He ovat siis esimerkiksi vastanneet kyselyihin ja heitä on haastateltu. 

Hanin ym. kuvaamaa ensimmäisen asteen syväosallistamista (deep participati-

on) Lapin kirjastoissa ei ole tapahtunut. Asiakkaita ei siis ole osallistettu kirjas-

ton rutiinitehtävien hoitamiseen. Tämän tyyppinen osallistaminen on Hanin ym. 

(2014, 470) mukaan tavallista tieteellisisssä kirjastoissa, mutta yleisissä kirjas-

toissa asiakkaiden käyttäminen työvoimana lienee melko harvinaista. Kirjasto-

jen kehittämisessä on tapahtunut jonkin asteista yhteistoiminnallisuutta asiak-

kaiden ja henkilökunnan välillä, mutta Hanin ym. (emt. 469) kuvailemaa toisen 

asteen syväosallistamista, kuten esimerkiksi asiakkaiden osallistumista markki-

nointikampanjoihin ei ole kokeiltu. 
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Scupolan ja Westh Nicolajsenin (2010, 307–308) käyttämistä Nambisanin 

(2002, 395) määrittelemistä asiakkaiden rooleista Lapin kirjastojen asiakkaat 

ovat toimineet pääosin lähteen (resource) ja käyttäjän (user) rooleissa. Asiak-

kaiden toiveita ja asiakkailta saatua palautetta on käytetty apuna palvelujen ke-

hittämisessä. Jossain määrin asiakkaiden voidaan sanoa toimineen myös kehit-

täjinä (co-creator), esimerkiksi Tarinoiden Inari –palvelun sisällöntuotannossa, 

johon palaan luvussa 4.7. 

Kemin kirjastotoimenjohtaja Hilkka Heikkisen mukaan Lapin kirjasto –ryhmän 

kirjastoilla ei ole yhteistä linjaa asiakkaiden osallistamiseen, mutta Lapin kirjas-

ton strategiaan on kirjattu, että kirjastot luovat yhteistyöverkostoja muiden pai-

kallisten toimijoiden kanssa ja että kaikkiin kirjastoihin perustetaan asiakasraati. 

Heikkisen mukaan kirjastoissa on yhteisesti sovittu, että asiakkaita osalliste-

taan, mutta osallistamisen muodosta ja määrästä ei ole tarkkaa ohjeistusta, 

koska kirjastojen koko ja henkilökunnan määrä vaihtelee. (KJ). 

Lapin kirjastojen johtajien mukaan asiakkaita tullaan osallistamaan Lapin kirjas-

tojen kehittämiseen myös jatkossa monin eri tavoin. Palautetta kerätään palau-

telaatikoiden ja kyselyjen avulla. Lisäksi myös asiakasraatitoimintaa aiotaan 

jatkaa. Kyselyvastauksissa mainittiin myös verkkopalautteen kehittäminen ja 

asiakkaiden ottaminen mukaan tilasuunnitteluun: ”…seuraavana on vuorossa 

varaston muuttaminen monitoimitilaksi. Siihenkin saavat asiakkaat vaikuttaa, 

mitä sinne halutaan ja miten sitä käytetään.” (LK) 

 

 

4.2 Henkilökunnan kokemukset asiakkaiden osallistamisesta  

 

Kyselyvastauksista käy ilmi, että Lapin kirjastojen johtajilla on pääosin hyviä 

kokemuksia asiakkaiden osallistamisesta. Asiakkaita osallistamalla on saatu-

hyödyllistä palautetta kirjaston käyttäjiltä, mutta joskus asiakkaita on vaikeaa 

saada osallistumaan ja esimerkiksi kyselyillä on hankalaa saada asiakkailta uu-

sia ideoita, koska kirjaston käyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä olemassa oleviin 
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palveluihin.  Kirjastot toivoisivat palautetta myös ei-käyttäjiltä, mutta heitä on 

vaikea tavoittaa. (LK) 

Kyselyvastauksien mukaan asiakkaiden ilmaisemat tarpeet ja toiveet ovat usein 

jo henkilökunnan tiedossa: 

Voisi sanoa, että asiakkaiden toiveet vahvistavat omat ennakko-oletukset. 

Palveluntarpeet ovat olleet jo tiedossa, mutta asiakkaiden palaute vahvis-

taa oletuksen. Tällöin on myös helpompi perustellusti lähteä toteuttamaan 

muutoksia. (LK) 

Vastauksista käy ilmi, että kirjastot käyttävät asiakkailta saatua palautetta apu-

na esimerkiksi rahoitustarpeen perustelussa. Kun asiakkaiden toiveet on selvi-

tetty vaikkapa kyselyn avulla, on tarpeet helpompi perustella esimerkiksi kunta-

päättäjille tai rahoitusta myöntäville tahoille. Rahoituksen puuttuminen voi kui-

tenkin olla myös esteenä palautteen hyödyntämiselle. (LK)  

Kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden yhteistyö on vastaajien mukaan madal-

tanut kirjaston käyttäjien kynnystä esittää toiveitaan henkilökunnalle. Asiakkaat 

uskaltavat esittää ehdotuksiaan paremmin, kun henkilökunta on tullut tutuksi. 

Yhteistyö asiakkaiden kanssa koetaan mukavana asiana. Asiakkaiden anta-

masta palautteesta välittyy myös viihtyisyyden lisääntyminen: 

Nykyisin saadaan usein kiitosta ihanasta ja viihtyisästä kirjastosta. Eli kiite-

tään muustakin kuin hyvästä, ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja moni-

puolisesta aineistosta. (LK) 

Erityisen hyödyllisenä asiakkaiden osallistamisen menetelmänä monessa vas-

tauksessa mainittiin kyselyt. Kyselyjen avulla on saatu kerättyä hyödyllistä tie-

toa, asiakkaiden toiveita on toteutettu ja tuloksiin ollaan tyytyväisiä. Kyselyn 

etuna pidettiin sitä, että sen avulla voidaan todistaa jonkin palvelun tarve ja vas-

tauksia saadaan kerättyä kerralla suurelta joukolta. (LK) 

Myös kokemukset ryhmähaastatteluista olivat myönteisiä. Ryhmähaastattelujen 

etuna pidettiin vuorovaikutteisuutta ja sitä, että haastattelun yhteydessä voidaan 

myös esitellä kirjaston palveluja ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä 
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puolin ja toisin. Toisaalta ryhmähaastattelujen järjestäminen koettiin myös työ-

lääksi: 

Asiakkaiden saaminen mukaan esim. ryhmähaastatteluihin vaatii ylimää-

räistä työtä esim. Lapin yhteiseen asiakaskyselyyn verrattuna, mutta antaa 

enemmän myös tietoa. (LK) 

 

 

4.3. Asiakkaiden osallistaminen Kemin kaupunginkirjastossa 

 

Kemin kirjastotoimenjohtaja Hilkka Heikkisen mukaan asiakkaiden osallistami-

nen on toimintaa, johon asiakas osallistuu tiedostaen olevansa mukana kehit-

tämässä kirjastoa:  

Mehän voidaan jutella tuolla asiakkaiden kanssa niitä näitä pitkin päivää ja 

kuulla hyviä ideoitakin, mutta mun mielestä se, että asiakkaita osalliste-

taan on sitä, että he itse tiedostavat olevansa siinä mukana. (KJ) 

 

Esimerkkeinä asiakkaiden osallistamisesta Heikkinen mainitsee laputustempa-

ukset, asiakasraadit ja yleisötilaisuudet, joissa käsitellään jotakin tiettyä asiaa ja 

pyydetään asiakkaiden kommentteja. Heikkisen mukaan asiakkailta voidaan 

pyytää apua myös vaikkapa jonkin tilan sisustamiseen. Asiakaspalautetta Ke-

missä otetaan vastaan sekä perinteisen palautelaatikon että nettisivujen kautta. 

Asiakkaat voivat osallistua myös ilman, että heitä varsinaisesti osallistetaan: 

Jos asiakas tulee tuohon tiskiin ja sanoo, että miksi teillä on tuo noin huo-

nosti, että voitteko te sen korjata, niin silloinkin asiakas on tietoinen siitä 

asiasta. Hän tulee ihan varta vasten sanomaan, että tämä asia pitäisi kor-

jata. Mutta silloin me ei olla oltu itse siinä aktiivisia, vaan silloin asiakas on 

ollut aktiivinen. (KJ) 
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Palautelaatikkoon tulevat viestit sisältävät Heikkisen mukaan pääosin positiivis-

ta palautetta tai esimerkiksi kokoelmia koskevia kehitysehdotuksia. Asiakas-

kyselyjen vastauksista näkyy se, että asiakkaat ovat pohtineet kommentoimiaan 

asioita jo pidemmän aikaa. Asiakkaat antavat palautetta myös kasvokkaisissa 

asiakaspalvelutilanteissa. Palautetta ei kerätä systemaattisesti, mutta henkilö-

kunta tuo annetun palautteen esille yhteisissä keskusteluissa. Usein asiakkai-

den esille tuomat puutteet tai ongelmat ovat korjattavissa saman tien. (KJ) 

Kysyttäessä, miksi asiakkaita osallistetaan, Heikkinen vastaa, että kaiken poh-

jalla on kuntalaki ja kirjastolaki, jotka velvoittavat kirjastoja osallistamaan asiak-

kaitaan: ”Kuntalaki velvoittaa siihen, että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan 

niihin asioihin ja niihin palveluihin, joita heille tuotetaan”. Osallistaminen on kui-

tenkin ollut kirjastoille kehittämisen väline jo ennen nykyistä kuntalakia. Heikki-

sen mukaan ”se on väline saada sitä tietoa niiltä aidoilta asiakkailta, joita varten 

me täällä ollaan ja tehdään näitä töitä…mutta nyt se on sitten kirjattu sinne la-

kiin, että näin on meneteltävä.” (KJ) 

Heikkinen kokee, että asiakkaita osallistamalla tulee esille sellaisia asioita, joita 

henkilökunta ei aina tule edes ajatelleeksi: ”Kyllä sieltä ehdottomasti saadaan 

semmoisia asioita esille, joita me ei oo osattu itse ajatella.” Heikkisen mukaan 

omalle työympäristölleen usein sokeutuu ja asiakkailta saatu palaute auttaa 

huomaamaan, jos joku asia on huonosti. (KJ) 

Kemin kirjasto remontoitiin vuonna 2013 ja ennen remonttia toteutettiin Asiak-

kaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun –hanke, jossa asiakkaita käytettiin apu-

na kirjaston uudistamisessa. Hankkeen yhteydessä järjestettiin asiakasraateja 

ja kokeiltiin asiakkaiden osallistamista myös kokoelmien järjestämiseen. Heikki-

sen mukaan kokeilun perusteella päätettiin kuitenkin pitäytyä vanhassa järjes-

tyksessä. (KJ) 

Kirjaston muutoksen yhteydessä asiakkaille annettiin mahdollisuus kommentoi-

da myös eri versioita pohjapiirustuksista. Heikkisen mukaan tämä ei kuitenkaan 

onnistunut niin hyvin kuin henkilökunta olisi toivonut. Hänen mukaansa ”ihmiset 

eivät käsittäneet sitä rakennuspiirustuksen pohjaa, että miten se sijoittuu tänne 

kirjastoon." (KJ) 
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Heikkisen mukaan asiakkaat osallistuvat innokkaasti silloin, kun kirjastoon on 

tulossa suuria muutoksia: 

Silloin, kun meillä suunniteltiin tätä muutosta ja ihmiset kuohui sen asian 

ympärillä, että se oli pelottava ja suuri muutos ja pelättiin, että koko kirjas-

to menee hunningolle, niin silloin me saatiin hyvin niitä asiakkaita sitten, 

koska he halusivat ehdottomasti päästä vaikuttamaan. (KJ) 

Heikkinen toivoo, että osallistuminen tuottaa asiakkaille tunteen siitä, että he 

tulevat kuulluiksi ja pääsevät vaikuttamaan. Kaikkia asiakkaiden toiveita ei voida 

toteuttaa, mutta palautteeseen pyritään kuitenkin reagoimaan. Kemin kaupun-

ginkirjastossa asiakaspalautteen perusteella on esimerkiksi siirretty lehtisali ta-

kaisin vanhalle paikalleen, kun uusi sijainti koettiin liian hälyiseksi. (KJ) 

Heikkinen ei koe asiakkaiden osallistamista ylimääräisenä työnä. Jos jostakin 

asiasta halutaan kuulla asiakkaiden mielipide, sen eteen kannattaa nähdä vai-

vaa. Osallistamista ei kuitenkaan Heikkisen mukaan kannata tehdä vain osallis-

tamisen vuoksi, vaan sillä on oltava jokin selkeä tavoite: 

Jos järjestetään asiakasraati sen takia, että niitä pitää järjestää, niin sil-

loinhan se on ylimääräinen työ, koska pitää keksimällä keksiä jotakin… 

mutta jos sillä on selkeä päämäärä, että me saadaan siitä joku tulos, niin 

ei sen mun mielestä ylimääräistä työtä oo. (KJ) 

 

Heikkisen mukaan on asiakkaiden osallistamisen onnistumisen kannalta tärke-

ää, että asiakkaat kokevat osallistumisen mielekkääksi ja tuntevat, että heillä on 

oikeasti mahdollisuus vaikuttaa asioihin: 

Semmoiset asiakasraadit, joihin minä pääsin mukaan, niin ihmiset antoi 

niistä hyvää palautetta ihan sen takia, että he pääsivät juttelemaan ihan 

oikeasti oikeista asioista ja saivat tietoa suoraan johtajalta, että siinä ei ol-

lut mitään välikäsiä. Eikä se ollut jotain yleistä tietoa. Että se on aika tär-

keetä se, että siellä sitten jaetaan sitä oikeeta tietoa ja kerrotaan palveluis-

ta. (KJ) 
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Heikkinen ei koe, että asiakkaiden osallistamiselle olisi kirjaston puolesta ole-

massa mitään erityisiä esteitä. Aina asiakkaita ei kuitenkaan saada liikkeelle. 

Ratkaisuna tähän ongelmaan Heikkinen näkee sen, että kirjaston henkilökunta 

jalkautuu asiakkaiden pariin kirjaston ulkopuolella: 

Silloin täytyisi mennä ehkä sinne, missä he luonnollisesti kokoontuu… 

Melkein olisi helpompi mennä jonnekin valmiiseen ryhmään ja siellä pitää 

se asiakasraati, kuin kutsua tänne ihmisiä. Siinä onkin ehkä semmoinen 

asia, mitä meidän pitäis miettiä täällä, että lähettäis johonkin. (KJ 

 

Heikkisen mukaan esimerkiksi vanhojen ihmisten liikkuminen voi olla niin han-

kalaa, että heidän on vaikea osallistua kirjaston tiloissa järjestettäviin tilaisuuk-

siin. Kirjasto myös kilpailee ihmisten ajasta monien eri tahojen kanssa ja varsin-

kin työssäkäyviä on usein vaikea saada osallistumaan. Tähänkin Heikkinen nä-

kee ratkaisuna sen, että mennään sinne, missä ihmiset kokoontuvat. (KJ) 

 

Tärkeänä kehittämisen kohteena Heikkinen näkee asiakaspalautteen käsittele-

misen: 

Jos joku asia on huonolla tolalla niin saadun palautteen käsittely henkilö-

kunnan kanssa tahtoo aina unohtua. Minä luen ne, henkilökunta voi lukea 

esimerkiksi ne palautelaput, mutta sitten se yhdessä käsittely jää vähälle 

ja siinä on semmoinen parantamisen kohde. Siihen pitäis luoda joku 

semmoinen säännöllinen systeemi, että se tulis tehtyä. (KJ) 

 

Kaiken kaikkiaan Heikkinen näkee asiakkaiden osallistamisen positiivisena 

asiana. Varsinkin isoja muutoksia tehtäessä on elintärkeää saada asiakkailta 

tietoa siitä, miten asiat pitäisi heidän mielestään tehdä. Asiakkaiden osallistami-

nen vaatii Heikkisen mukaan huolellista suunnittelua: 
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Se on vaativa laji…Me opittiin tuolla Etelä-Suomen kierroksilla aikanaan, 

kun vierailtiin kirjastoissa ja siellä oli paljon osallistettu ihmisiä, niin se, että 

siihen täytyy valmistautua hyvin. Ensinnäkin pitää valmistella hyvin se, että 

mistä puhutaan ja mitä halutaan tietää. Se pitää olla aika selkee. Ja sitten 

pitää saada ne ihmisen liikkeelle. Sen etteen tulee nähdä vaivaa ja sitten 

niitä pitää hyödyntää niitä tuloksia. (KJ) 

 

Ideoita asiakkaiden osallistamiseen Kemissä on haettu muun muassa Tanskan 

ja Etelä-Suomen vierailuilta. Tanskan vierailulla Kemin kirjaston henkilökunta 

oppi, että osallistamisen onnistumiseen voi vaikuttaa pienillä asioilla, kuten pa-

nostamalla asiakkaiden viihtyvyyteen keskustelutilanteissa: 

Ihan tämmöiset yksinkertaiset asiat, kuin että tekee siitä tilaisuudesta miel-

lyttävän...Ja ihan pikkurahalla voi panostaa tämmöseen, että ei tartte tulla 

johonkin tilaan, missä ei oo mitään tarjolla ja puhutaanpa nyt tässä. (KJ) 

 

Syksyllä 2017 Kemin kirjasto osallistui Lapin kirjastojen yhteiseen asiakas-

kyselyyn, jossa selvitettiin asiakkaiden kokemuksia kirjaston ja sen verkkopalve-

lujen käytöstä. Asiakasraateja ja yhteisiä keskustelutilaisuuksia aiotaan Heikki-

sen mukaan järjestää heti, kun löytyy jokin sopiva keskustelun aihe. Asiakaspa-

lautetta kerätään jatkuvasti. Keväällä 2018 kirjastoissa toteutetaan valtakunnal-

linen asiakaskysely, johon myös Kemin kaupunginkirjasto osallistuu. (KJ) 

 

 

4.3.1 Ryhmäkeskustelu asiakkaiden osallistamisen menetelmänä 

 

Ryhmäkeskustelut lukeutuvat Tyrväisen (2011, 160) kuvaamiin syventäviin ja 

osallistaviin palautekanaviin, joita käytetään silloin, kun jostakin tietystä ryhmäs-

tä tai aiheesta halutaan tarkempaa tietoa. Kemissä on aiemmin järjestetty ryh-

mäkeskusteluja asiakasraatien kanssa vuonna 2011-2012 toteutetun Asiak-



45 

 

kaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun –hankkeen yhteydessä. Keskustelut 

liittyivät tuolloin suunnitteilla olleeseen, vuonna 2013 tehtyyn Kemin kirjaston 

remonttiin. Kirjaston asiakkaista muodostettiin pääasiassa iän perusteella 17 

ryhmää. Ikääntyneissä, työikäisillä ja nuorilla oli omat ryhmänsä ja lisäksi muo-

dostettiin erityisryhmiä, kuten kehitysvammaiset, näkövammaiset, maahanmuut-

tajat, perheelliset ja harrastusryhmät. Keskusteluihin osallistui myös valmiita 

ryhmiä, kuten esimerkiksi koululuokkia. (Kokemuksien aarrearkku, 9.) 

Hilkka Heikkisen mukaan keskustelut eri asiakasryhmien kanssa olivat hyvä 

kokemus: 

Projektityöntekijä käytti paljon aikaa kootakseen ne ryhmät ja onnistui sii-

nä. Ne oli hyvin erilaisia ne ryhmät ja saatiin mukaan jopa niitä ei-

kirjastonkäyttäjiä, joita ei koskaan saada mihinkään…Sieltä saatiin valta-

van paljon tietoa, jota sitten hyödynnettiin siinä suunnittelussa.  

Tällä hetkellä asiakasraatien järjestäminen ei ole Kemin kirjastossa ajankohtais-

ta. Heikkisen mukaan kirjastolla täytyy olla jokin selkeä kehittämisen kohde, 

jotta asiakasraadin järjestäminen olisi kannattavaa. (KJ) 

 

 

4.3.2 Ryhmäkeskustelu venäjänkielisten asiakkaiden kanssa 

 

Ryhmäkeskustelu Kemin kaupunginkirjaston venäjänkielisistä asiakkaista koo-

tun asiakasraadin kanssa järjestettiin Kemin kaupunginkirjastossa 27.3.2017. 

Paikalla olivat kirjastotoimenjohtaja Hilkka Heikkinen, joka toimi keskustelun 

vetäjänä, aikuisten kaunokirjallisuudesta vastaava kirjastonhoitaja Pia Kusmin, 

kirjastoharjoittelija Natalia Zakharenko, joka venäläistaustaisena edusti keskus-

telussa sekä henkilökuntaa että asiakasnäkökulmaa, Suomi-Venäjä-Seuran 

Kemin osaston puheenjohtaja Arto Laakso ja kolme kirjaston venäjänkielistä 

asiakasta sekä minä itse. 
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Keskustelu käytiin pääosin suomeksi, mutta välillä asiakkaat keskustelivat kes-

kenään venäjäksi esimerkiksi kysyäkseen toisiltaan apua sanojen kääntämises-

sä. Venäjänkielentaitoiset keskustelijat käänsivät tarvittaessa kysymykset venä-

jäksi tai kysyivät keskustelijoilta tarkentavia kysymyksiä. Keskustelu kesti noin 

tunnin. 

Keskustelun alussa Hilkka Heikkinen kertoi lyhyesti uudesta kirjastolaista ja 

keskustelun tavoitteista. Asiakkailta haluttiin ideoita siihen, miten kirjasto voisi 

parhaiten palvella venäjänkielisiä asiakkaitaan ja millaisia tapahtumia kirjastoon 

toivotaan. Lisäksi haluttiin esitellä mahdollisuutta lainata aineistoa Suomen ve-

näjänkielisestä kirjastosta. (VR) 

Haastatellessani Hilkka Heikkistä noin vuoden kuluttua ryhmäkeskustelun jär-

jestämisestä kysyin, onko kirjastossa ryhdytty joihinkin toimiin asiakasraadin 

kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Asiakasraadin kanssa suunniteltiin esi-

merkiksi elokuvaesityksien ja monikielisten satutuntien järjestämistä. Heikkisen 

mukaan kirjastossa on järjestetty sukukansapäivän yhteydessä elokuvaesitys, 

joskaan ei kirjaston toimesta. Monikielisiä satutunteja ei ole vielä kokeiltu. (KJ) 

Keskustelussa kysyttiin myös asiakkaiden kiinnostusta kielikahvilaa kohtaan. 

Kielikahvilatoiminta on Heikkisen mukaan lähtenyt hyvin käyntiin. Heikkisen 

mukaan asiakasraati oli onnistunut ja keskustelijat antoivat hyviä, konkreettisia 

esityksiä. (KJ) 

 

 

4.3.3 Laputustempaus asiakkaiden osallistamisen menetelmänä 

 

Laputustempaus toteutettiin Kemin kirjastossa 21.–23.2.2017. Samaan aikaan 

laputettiin myös Simossa, Keminmaalla ja Tervolassa. Laputuksesta lähetettiin 

tiedote lehdistölle. Asiakkaat jättivät yhteensä 19 lappua, joista kaksi oli ilmei-

sesti lapsen piirustuksia. Analysoitaviksi kelpaavia lappuja oli siis 17. Asiakkaita 

oli ohjeistettu merkitsemään kiitokset plus-merkillä ja parannusehdotukset mii-
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nuksella. Suurimmassa osassa lapuista ei kuitenkaan ollut plus- eikä miinus-

merkkiä, joten palautteen luonne oli arvioitava sisällön perusteella. 

Sisällönanalyysin perusteella palaute jakautui kahdeksaan pääteemaan, jotka 

olivat: palvelut, asiakaspalvelu, kokoelmat, tilat, aineiston esillepano tapahtu-

mat, yleinen palaute ja viestintä. Teemat muodostuivat aineistolähtöisesti, eli 

sen mukaan, mitä asioita lapuissa oli kommentoitu. 

Laputuksessa kirjaston palveluista positiivista palautetta sai lukukoira. Kehitys-

ehdotuksina kirjastoon toivottiin ompelukonenurkkaa pieniä korjaustöitä varten 

sekä lapsille seikkailurataa kirjaston tiloihin. Lisäksi yhdessä lapussa toivottiin 

kirjastoautoa takaisin (auton toiminta lakkautettiin vuonna 2014). Kirjaston ko-

koelmat saivat positiivista palautetta koskien kirjaston lehtivalikoimaa ja lasten 

kirjasarjoja. (LA) 

Tilojen osalta positiivista palautetta saivat kirjaston lukutilat. Laputuksella saatiin 

myös tiloja koskevia kehitysehdotuksia. Lukusalin tuolien pehmusteiden pois-

tamista toivottiin hajun takia. Lukusaliin toivottiin myös hiljaisuus-kylttejä. Kirjas-

ton eteisaulassa olevan ”porinapöydän” poistamista toivottiin, koska keskustelut 

kuuluvat lukusalin puolelle. (LA) 

Laputustempauksella kerätyn palautteen määrä jäi vähäiseksi. Hilkka Heikkisen 

mukaan osa palautteesta koski sellaisia asioita, joille ei ole tällä hetkellä mitään 

tehtävissä. Saatuun palautteeseen on kuitenkin reagoitu esimerkiksi puuttumal-

la häiriötekijöihin, kuten liian kovaääniseen keskusteluun: ”käydään sanomassa 

herkemmin ihmisille, jos jossain äänitaso nousee.” (KJ) 

Kemin kaupunginkirjastossa on järjestetty vastaavanlainen laputustempaus 

”Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun” –projektin yhteydessä vuonna 

2013. Tuolloin palautetta saatiin paljon. Laput käsiteltiin henkilökunnan kesken 

kehittämispäivän yhteydessä. Heikkisen mukaan on tärkeää, että palaute käy-

dään läpi yhdessä: ”semmoinenhan on tosi hyvä, että henkilökunta pääsee heti 

yhdessä miettimään sitä, että miten hyödynnetään ja miten korjataan tämä 

asia”. (KJ) 

 



48 

 

 

 

4.3.4 Verkkopalaute 

 

Sisällönanalyysin perusteella Kemin kaupunginkirjaston saama verkkopalaute 

jakautui kahdeksaan pääteemaan: verkkopalvelut, käytännöt, tapahtumat, asia-

kaspalvelu, kokoelmat, tilat, palvelut ja yleinen. Tyrväisen (2011, 159) mukaan 

välitön palaute koskee usein asiakkaan havaitsemia epäkohtia, mutta Kemin 

kaupunginkirjaston asiakkaiden jättämä verkkopalaute oli sisällöltään hyvin mo-

ninaista, eikä negatiivisen palautteen osuus ollut merkittävän suuri. 

Kirjaston verkkopalveluja koskeva palaute liittyi verkkosivujen ulkoasuun ja li-

säksi kysyttiin ohjeita lainojen uusimiseen verkossa. Tapahtumien osalta toivot-

tiin Helmet-lukuhaasteen ohjeita näkyville kirjastoon. Kirjaston asiakaspalvelu 

sai sekä kiitosta, että negatiivista palautetta. Henkilökuntaa kiiteltiin hyvästä 

palvelusta ja ystävällisyydestä. Toisaalta kritisoitiin sitä, että asiakkaita ohjataan 

palauttamaan lainansa automaatille. (VP) 

Kirjaston kokoelmia koskeva palaute sisälsi hankintapyyntöjä ja kokoelmien 

esillepanoon liittyviä toiveita. Palautteessa kysyttiin myös esimerkiksi jonkin tie-

tyn teoksen ilmestymisajankohtaa tai saatavuutta kirjastossa. Kirjaston tilojen 

osalta toivottiin opasteita lastenosastolta lainauspisteelle. Palvelujen osalta toi-

vottiin jatkuvaa atk-opastusta ikäihmisille. Yleinen palaute oli kirjastoa koskevaa 

positiivista palautetta, jossa kehuttiin kirjaston viihtyisyyttä ja kokoelmia. (VP) 

Asiakkaiden jättämät kehitysehdotukset liittyivät pääasiassa kirjaston käytäntöi-

hin. Asiakkaat toivoivat esimerkiksi viivakooditarrojen sijoittamista niin, etteivät 

ne peittäisi kirjojen takakansitekstejä, palautuslaatikon tyhjentämistä sellaiseen 

aikaan, kun palautusautomaatilla ei ole muita palauttajia sekä myöhästymis-

maksujen korottamista. Käytäntöjä koskevat kysymykset liittyivät huomautus-

maksujen maksamiseen, kirjojen palauttamiseen aukioloaikojen ulkopuolella, 

aineiston kopioimiseen ja lapsiasiakkaiden lainaustietoihin. Käytäntöjä koskeva 

negatiivinen palaute liittyi jonottamiseen ja aukioloaikoihin. (VP) 
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4.4 Asiakkaiden ymmärtäminen 

 

Edvardssonin ym. (2006, 5) mukaan asiakkaiden osallistamisella voidaan tavoi-

tella ymmärrystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Asiakasraatien kanssa käy-

dyt ryhmäkeskustelut soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin, koska sen lisäksi, 

että asiakkailta voidaan kysyä, mitä he kirjastolta haluavat, reaaliaikainen kes-

kustelu mahdollistaa tarpeiden syvällisemmän perustelemisen ja lisäkysymyksi-

en esittämisen.  

Kemin kaupunginkirjaston venäjänkielisten asiakkaiden kanssa käydyssä ryh-

mäkeskustelussa henkilökunta pyrki saamaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet 

esiin esittämällä asiakasraadille heidän kirjastonkäyttöään ja lukutottumuksiaan 

koskevia kysymyksiä. Asiakkailta pyydettiin myös hankintatoiveita ja palautetta 

jo hankitusta aineistosta. Keskustelussa kävi ilmi, että osa asiakasraatilaisista 

on jo lukenut kaikki heitä kiinnostavat venäjänkieliset kirjat, jotka ovat tarjolla 

kirjaston kokoelmassa. Heitä rohkaistiin jättämään hankintapyyntöjä myös jat-

kossa, kuten myös tapahtumia ja palveluita koskevia ehdotuksia. (VR) 

Keskustelijoilta tiedusteltiin, olisiko heillä kiinnostusta osallistua kielikahvilaan, 

jossa keskustellaan suomeksi. Kahvila herätti jonkin verran kiinnostusta. Raati-

laisilta kysyttiin myös, miten kirjasto voisi parhaiten tiedottaa tapahtumista ja 

palveluista, jotka saattaisivat kiinnostaa erityisesti venäjänkielisiä asiakkaita. 

Sovittiin, että tiedottaminen hoidetaan Kemin venäläisen klubin Facebook-

ryhmän kautta. (VR) 

Toikon (2011, 107) jaottelun mukaan tämän tyyppinen osallistaminen on asiak-

kaiden rajoitettua osallistumista, eli asiakkaat voivat osallistua palvelujen kehit-

tämiseen, mutta kehittämisen tavoitteet ja muoto on määritelty henkilökunnan 

taholta etukäteen. Ryhmäkeskustelu jonkin tietyn asiakasryhmän edustajien 

kanssa mahdollistaa syvällisen paneutumisen juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin.  
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4.5 Asiakkaiden mielipiteiden kuuleminen 

 

Ryhmäkeskustelu tarjoaa asiakkaille tilaisuuden kertoa mielipiteensä kirjastosta 

ja esittää pyyntöjä, ehdotuksia ja kysymyksiä. Keskustelun vetäjä voi johdatella 

keskustelua haluttuun suuntaan, jolloin asiakkailta voidaan saada tietoa jostakin 

tietystä aiheesta. Toisaalta asiakkaat voivat vapaamuotoisessa keskustelussa 

myös ottaa esille itseään kiinnostavia aiheita. Keskustelutilanteessa voidaan 

kysyä asiakkaiden mielipidettä myös vielä suunnitteluvaiheessa olevista palve-

luista, tapahtumista tai tilojen muutoksista. (VR) 

Kemin kaupunginkirjasto venäjänkieliset asiakkaat jättivät henkilökunnalle han-

kintapyyntöjä ja kertoivat, millaisia kirjoja he mielellään lukevat. He ilmaisivat 

mielipiteensä myös henkilökunnan esittämistä ideoista ja kirjaston venäjänkieli-

sistä kokoelmista. (VR) 

Hilkka Heikkisen mukaan asiakasraati voi onnistuessaan tuoda kirjastolle paljon 

hyödyllistä ja yllättävääkin tietoa: 

Varsinkin, kun oli tää Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun -

projekti, missä oli hyviä ryhmiä, jotka keskusteli, niin siellä tuli paljon sem-

mosia ideoita, mitä ei oo hoksattu. Eri ikäiset ihmiset toi aivan erilaisia asi-

oita esille siellä. (KJ) 

Myös laputustempaus soveltuu asiakkaiden osallistamisen menetelmänä hyvin 

asiakkaiden mielipiteiden selvittämiseen. Laputuksella saadut kommentit ovat 

lyhyitä ja koskevat pääosin fyysisiä kohteita. Asiakkaat kommentoivat kuitenkin 

jonkin verran myös sellaisia asioita, joihin lappua ei voi kiinnittää, kuten esimer-

kiksi asiakaspalvelua ja nettisivuja. (LA) 

Hilkka Heikkisen mukaan kirjaston laputtaminen on hyvä keino asiakkaiden mie-

lipiteiden kuulemiseen, mutta asiakkaat osallistuvat laputuksiin vaihtelevasti: 
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”edellisellä kerralla niitä lappuja tuli aivan valtavasti. Nyt niitä tuli vain kouralli-

nen.” (KJ) 

Verkkopalaute soveltuu hyvin asiakkaiden mielipiteiden kuulemiseen, sillä asia-

kas voi kommentoida mitä tahansa mieleensä tulevaa asiaa vapaamuotoisesti. 

Kemin kaupunginkirjaston verkkopalautteessa asiakkaat ilmaisivat mielipiteensä 

esimerkiksi kirjaston verkkosivuista ja kokoelmien sisällöstä. (VP) 

 

 

4.6 Vuorovaikutus 

 

Alamin (2006, 18–22) mukaan ryhmäkeskustelut asiakkaiden kanssa ovat yksi 

keino luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutusta oli havaitta-

vissa myös Kemin kaupunginkirjaston venäjänkielisten asiakkaiden kanssa 

käydyssä ryhmäkeskustelussa. Aluksi keskustelu eteni henkilökunnan vetämä-

nä, mutta myöhemmin uusia aiheita nostettiin esiin ja tarkentavia kysymyksiä 

esitettiin puolin ja toisin. (VR) 

Henkilökunta kertoi asiakasraatilaisille kirjaston omasta venäjänkielisestä koko-

elmasta ja suomen kielen opiskelun soveltuvista materiaaleista. Asiakkaille esi-

teltiin Suomen venäjänkielinen kirjasto, jonka kokoelmat ovat asiakkaiden käy-

tettävissä. Asiakkaat kommentoivat Kemin kaupunginkirjaston olemassa olevaa 

venäjänkielistä kokoelmaa ja esittivät myös muita kirjaston kokoelmia koskevia 

kysymyksiä. (VR) 

Venäjänkielinen kirjasto herätti innostusta ja kysymyksiä. Asiakkaat halusivat 

tietää esimerkiksi, onko venäjänkielisen kirjaston käyttö maksullista ja mitä kaut-

ta tilatut kirjat tulevat asiakkaalle. Keskustelun päätteeksi henkilökunta auttoi 

asiakkaita täyttämään lomakkeen, jolla venäjänkielisen kirjaston asiakkuutta voi 

hakea. (VR) 

Toisin kuin perinteinen palautelaatikko, verkkopalaute mahdollistaa henkilökun-

nan ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen. Asiakkaiden jättämään palauttee-
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seen ja heidän esittämiinsä kysymyksiin voidaan vastata joko henkilökohtaisesti 

tai julkisesti. Vastauksissa voidaan esimerkiksi perustella, miksi jokin asia teh-

dään kirjastossa tietyllä tavalla tai miksi jokin tietty teos ei ole kirjaston kokoel-

massa. 

…monesti siellä kysytään, että miksi meillä ei ole esimerkiksi kirjanvaihto-

hyllyä tai muuta semmoista, niin sitten sinne vastataan, että meillä ei oo 

oikein tilaa, missä semmoista pidetään, kun meillä on tilasta puute, että 

siellä on sitten helppo antaa pitempi vastaus palautteeseen. (KJ) 

 

Verkkopalautteeseen vastattaessa voidaan myös tarvittaessa antaa kirjaston ja 

sen verkkopalvelujen käyttöön liittyviä ohjeita ja neuvoa laitteiden käytössä. 

Verkon kautta annettu vastaus ei kuitenkaan korvaa kasvokkaisessa kohtaami-

sessa tapahtuvaa vuorovaikutusta, sillä asiakkaalle ei voida näyttää miten jokin 

asia tehdään eikä häneltä välttämättä saada palautetta opastuksen onnistumi-

sesta. 

 

 

4.7 Kirjaston yhteistoiminnallinen kehittäminen 

 

Edvardssonin ym. (2006, 5) mukaan asiakkaiden osallistamisen tavoitteena voi 

olla asiakkaiden ymmärtämisen lisäksi myös innovaatioiden luominen yhdessä 

asiakkaiden kanssa. Tällöin voidaan puhua myös yhteistoiminnallisesta kehit-

tämisestä. Yhteistoiminnallisuutta ilmeni Venäjänkielisten asiakkaiden kanssa 

käydyssä ryhmäkeskustelussa tapahtumien ideointiin liittyen. Yhdessä asiak-

kaiden kanssa suunniteltiin esimerkiksi monikielisten satutuntien ja venäjänkie-

listen elokuvaesitysten järjestämistä kirjaston tiloissa. Lisäksi asiakkaat lupau-

tuivat kertomaan kirjaston palveluista ja erityisesti Suomen venäjänkielisestä 

kirjastosta omille verkostoilleen. (VR) 
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Tapahtumien järjestämisen osalta venäjänkielisille asiakkaille tarjottiin mahdolli-

suus ideoida ja toteuttaa tapahtumia itsenäisesti. Tällainen osallistaminen lä-

hestyy jo Toikon (2011, 107) kuvaamaa osallistamisen kolmatta tasoa, tasaver-

taista osallistumista, jossa asiakkaat kehittävät kirjastoa tasavertaisina toimijoi-

na henkilökunnan rinnalla.  

Lapin kirjastojen johtajille suunnatun kyselyn vastauksien mukaan asiakkaiden 

antamaa palautetta on hyödynnetty Lapin kirjastojen tilasuunnittelussa.  Tiloihin 

on hankittu asiakkaiden toivomusten perusteella uusia kalusteita ja tilojen uu-

delleenorganisoinnissa on huomioitu asiakkaiden toiveet. Esimerkiksi nuorilta 

saatua palautetta on käytetty nuortentilojen uudistamisessa. Vastaajien mukaan 

kirjastot eivät voi toteuttaa kaikkia tiloja koskevia toiveita heti, mutta niihin voi-

daan palata myöhemmin. Asiakkaiden osallistaminen tilojen suunnitteluun on 

koettu hyödylliseksi. Kyselyyn vastanneiden kirjastonjohtajien mukaan tilojen 

viihtyisyys on lisääntynyt ja asiakkaat ovat ottaneet uudistetut tilat innokkaasti 

käyttöön. (LK) 

Myös palvelujen kehittämisessä asiakkaiden antama palaute on kirjastojen joh-

tajille suunnatun kyselyn vastauksien perusteella otettu huomioon Lapin kirjas-

toissa. Palautetta on hyödynnetty palvelujen arvioinnissa ja suunnittelussa. Pa-

lautteen perusteella on myös lisätty uusia palveluja, kuten omatoimista aukiolo-

aikaa ja liikuntavälineiden lainauspalvelu. Asiakkailta saatujen ideoiden pohjalta 

tehdyt muutokset on otettu hyvin vastaan. Vastaajien mukaan asiakkaat ovat 

antaneet muutosten jälkeen positiivista palautetta ja myös uusia asiakkaita on 

saatu. (LK)  

Kyselyvastausten perusteella asiakkaiden yksittäiset hankintatoiveet yleensä 

toteutetaan Lapin kirjastoissa. Palautteen perusteella on tehty myös poistoja, 

mikä on helpottanut aineiston esillepanoa. Asiakkaiden antama kokoelmia kos-

keva palaute on koettu hyödylliseksi. Osa vastaajista painotti sitä, että päävas-

tuu kokoelmien kehittämisestä on kuitenkin henkilökunnalla: ”Kirjastonhoitajalla 

on suurin vastuu kokoelman sisällöstä. Asiakkaiden toiveiden pohjalta hanki-

taan lähinnä yksittäisiä teoksia.” (LK) 
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Inarissa paikkakuntalaiset ovat osallistuneet paikallisaineistoon keskittyvän Ta-

rinoiden Inari –palvelun sisällön tuottamiseen. Tarinoiden Inari on Inarin kun-

nankirjaston kokoama äänitearkisto, johon on koottu alueen elinkeinoihin, savo-

toihin, matkailu- ja sotahistoriaan, jälleenrakennukseen ja tiestörakentamiseen 

liittyvää tietoa (Tarinoiden Inari). Inarilaisten panos arkiston toteutuksessa on 

kirjastonjohtajan mukaan ollut merkittävä: 

…Ilman heidän tukeaan ja suostumusta haastateltavaksi tätä ainutlaatuis-

ta palvelua ei olisi saatu toteutettua. Haastattelujen lisäksi olemme tavan-

neet ihmisiä kyläilloissa, teemaan liittyvissä tapahtumissa, messuilla jne. 

(LK) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella asiakkaiden osallistamista Kemin kau-

punginkirjastossa ja muissa Lapin kirjastot –ryhmän kirjastoissa. Tässä luvussa 

käyn läpi tutkimuksen tuloksista sekä tutkimistani asiakkaiden osallistamisen 

menetelmistä tekemäni johtopäätökset. Lopuksi kokoan yhteen ajatuksiani asi-

akkaiden osallistamisesta kirjastojen kehittämiseen ja pohdin mahdollisia jatko-

tutkimuksen aiheita.  

   

 

5.1 Tuloksia koskevat johtopäätökset 

 

Kemin kaupunginkirjastossa asiakkaita on osallistettu monilla eri menetelmillä. 

Asiakaspalautetta on kerätty palautelaatikon, kirjaston verkkosivujen ja asiakas-

kyselyjen avulla. Asiakasraateja on käytetty apuna kirjaston tilojen suunnittelus-

sa ja eri asiakasryhmien tarpeiden selvittämisessä. Asiakkaiden osallistamista 

on kokeiltu myös kokoelmien järjestämisessä. Hilkka Heikkisen haastattelun 

perusteella asiakkaiden osallistaminen koetaan Kemin kirjastossa hyödyllisenä 

ja tarpeellisena kirjaston kehittämisen välineenä (Heikkinen 2018). 

Asiakkaiden osallistamisen tavat Lapin kirjastoissa ovat vaihtelevia. Lapin kir-

jaston strategiaan on kirjattu, että asiakasraateja käytetään apuna kirjastojen 

kehittämisessä, mutta asiakkaiden osallistamiseen liittyvissä toimissa ei nouda-

teta mitään tarkkaa, yhteisesti sovittua linjaa. Hilkka Heikkisen mukaan osallis-

tamiseen vaikuttaa kirjastojen koko ja henkilökunnan määrä (Heikkinen 2018). 

Toikon (2011, 107) jaottelussa Lapin kirjastojen käyttämät menetelmät edusta-

vat asiakkaiden osallistamisen kahta ensimmäistä tasoa: asiakkaiden ymmär-
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tämistä ja asiakkaiden rajoitettua osallistamista. Asiakasraatien kanssa käy-

dyissä ryhmäkeskusteluissa ilmenee myös sellaisia piirteitä, jotka liittyvät Toi-

kon (2011, 107) kuvaamaan osallistamisen kolmanteen tasoon, tasavertaiseen 

osallistumiseen, jossa asiakkaat kehittävät kirjastoa tasavertaisina toimijoina 

henkilökunnan rinnalla. Toikon jaottelun perusteella asiakasraadit näyttäytyvät 

siis Lapin kirjastoissa käytetyistä asiakkaiden osallistamisen menetelmistä sel-

västi vuorovaikutuksellisimpana. 

Lapin kirjastoissa on hyödynnetty kaikkia Tyrväisen (2011, 159–160) kuvaamis-

ta kirjastojen palautekanavista, jotka ovat välitön ja vapaamuotoinen palaute, 

asiakaskyselyt sekä syventävät ja osallistavat menetelmät. Hanin, Wangin ja 

Luon (2014, 467–472) määrittelemillä asiakkaiden osallistamisen tasoilla Lapin 

kirjastojen käyttämät osallistamisen menetelmät sijoittuvat ensimmäiselle, pin-

nallisen osallistamisen (shallow participation) tasolle. Scupolan ja Westh Nico-

lajsenin (2010, 307–308) tutkimuksessa käytetyistä Nambisanin (2002, 395) 

määrittelemistä asiakkaiden rooleista Lapin kirjastojen asiakkaat ovat toimineet 

pääasiassa lähteinä (resource) ja käyttäjinä (user). 

Lapin kirjastoissa ei ole käytetty sen tyyppisiä asiakkaiden osallistamisen mene-

telmiä, joissa asiakkaat osallistuvat kirjaston rutiinitehtävien hoitamiseen tai toi-

mivat kirjaston henkilökunnan rinnalla tasavertaisina kirjaston kehittäjinä esi-

merkiksi jonkin projektin toteutuksessa. Asiakkaiden käyttäminen työvoimana 

lieneekin harvinaista yleisissä kirjastoissa. Mikäli tämän tyyppistä osallistamista 

kuitenkin halutaan kokeilla, voisivat kirjastot hyödyntää kehittämisessä esimer-

kiksi työelämään tutustujia tai tehdä yhteistyötä koululuokkien tai muiden ryhmi-

en kanssa. 

Lapin kirjastojen johtajien kokemukset asiakkaiden osallistamisesta ovat pää-

osin erittäin positiivisia. Kyselyvastauksien mukaan asiakkaiden ilmaisemat tar-

peet ja toiveet ovat usein jo henkilökunnan tiedossa, mutta kun palautetta saa-

daan asiakkailta itseltään, saadaan vahvistus henkilökunnan oletuksille ja näyt-

töä perusteluksi esimerkiksi rahoitukselle. Asiakkaiden osallistamisen haastee-

na nähtiin se, että asiakkaita ei aina saada innostettua mukaan kirjastojen kehit-

tämiseen. Erityisesti ei-käyttäjien osallistaminen on vaikeaa. Juuri heidän kuu-
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lemisestaan voisi kuitenkin olla kirjastoille merkittävää hyötyä. Asiakkaiden toi-

veisiin vastaamisessa ongelmaksi koettiin rahoituksen puuttuminen. 

Lapin kirjastojen johtajille suunnatun kyselyn vastauksista on pääteltävissä, että 

osallistuvat asiakkaat ovat myös sitoutuneempia kirjaston käyttäjiä. Tultuaan 

tutuiksi henkilökunnan kanssa, asiakkaat esittävät toiveitaan oma-aloitteisesti ja 

antavat kirjastolle palautetta siitä, miten toiveiden toteuttamisessa on onnistuttu. 

Asiakkaiden osallistaminen voi siis olla myös asiakassuhteiden rakentamista ja 

asiakkaiden sitouttamista. 

   

 

5.2 Asiakkaiden osallistamisen menetelmiä koskevat johtopäätökset 

  

Laputustempauksella kerätty aineisto jäi melko pieneksi, joten sen perusteella 

on vaikea tehdä arvioita laputuksen toimivuudesta asiakkaiden osallistamisen 

menetelmänä. Mikään tietty osa-alue ei saanut laputuksessa merkittävästi muita 

enemmän kommentteja. Tiloja ja aineiston esillepanoa koskevien lappujen yh-

teismäärä oli suurehko, mistä voitanee päätellä, että laputusmenetelmä kannus-

taa asiakkaita erityisesti fyysisten kohteiden kommentointiin. Mitään yksittäistä 

kohdetta ei kommentoitu useammassa lapussa, mikä johtunee siitä, etteivät 

asiakkaat koe tarpeelliseksi jättää lappua sellaiseen kohteeseen, jota joku muu 

on jo kommentoinut.  

Kirjaston laputtaminen on luonteeltaan kevyt asiakkaiden osallistamisen mene-

telmä, joka ei vaadi merkittäviä ennakkovalmisteluja. Laputtaminen on kuitenkin 

myös varsin epävarma tapa kerätä palautetta ja aina asiakkaat eivät innostu 

osallistumaan. Laputtaminen voisi toimia hyvin esimerkiksi sellaisten tapahtu-

mien yhteydessä, jotka houkuttelevat paljon kävijöitä. Näin tavoitettaisiin mah-

dollisimman suuri joukko asiakkaita kerralla. Tällöin laputuksesta ei välttämättä 

tarvitsisi edes tiedottaa erikseen. Työläin osuus laputustempauksen järjestämi-

sessä on kerätyn palautteen käsittely. On tärkeää, että palaute käydään läpi 

henkilökunnan kesken ja mietitään, miten siihen voidaan reagoida.  
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Asiakasraati, toisin kuin kysely tai kirjaston laputtaminen on asiakkaiden osallis-

tamisen muotona vuorovaikutteinen. Sen lisäksi, että asiakkailta saadaan tietoa 

heidän toiveistaan ja tarpeistaan, voidaan myös kertoa, mitä kirjastolla on tarjo-

ta. Raatilaisille voidaan jakaa keskustelutilanteessa esitteitä ja muita materiaa-

leja. Raadin jäsenet voivat kertoa kuulemastaan myös muille olemassa oleville 

ja potentiaalisille kirjaston käyttäjille. Näin asiakasraatitoiminta voi lisätä välilli-

sesti myös muiden kuin keskusteluun osallistuvien raatilaisten osallisuutta. Ku-

ten yksi asiakasraatilaisista osuvasti totesi: ”voi vähän niin kuin veturina olla.” 

Asiakasraati toimii siis myös tiedottamisen kanavana. 

Toinen asiakasraadin erityispiirre asiakkaiden osallistamisen menetelmänä on 

se, että keskustelutilanne mahdollistaa kirjaston palvelujen, tilojen ja kokoelmi-

en esittelemisen myös näyttämällä. Esimerkiksi nettisivujen käyttöä voidaan 

demonstroida tai asiakkaille voidaan näyttää havainnollistavia kuvia ja videoita, 

mikäli keskustelutilassa on tarkoitukseen sopivat laitteet. Asiakkaita voidaan 

myös opastaa kädestä pitäen jonkin palvelun käytössä tai vaikka palvelun käyt-

täjäksi pääsyyn tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä.  

Tämän tutkielman puitteissa tarkastelluista asiakkaiden osallistamisen mene-

telmistä asiakasraatien kanssa käytyjä ryhmäkeskusteluja voidaan pitää eniten 

asiakkaiden osallisuutta lisäävänä. Keskustelutilanne mahdollistaa välittömän 

vuorovaikutuksen asiakkaiden ja henkilökunnan kesken, asiakkaita voidaan oh-

jata sellaisten palvelujen äärelle, joista he eivät ole ehkä olleet tietoisia ja heitä 

voidaan aktivoida mukaan esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Ryhmäkes-

kustelujen järjestäminen on kuitenkin myös melko työläs ja suunnittelua vaativa 

menetelmä.  

Kemin kirjaston saama verkkopalaute on varsin monimuotoista. Asiakkaat jättä-

vät verkkopalautteen välityksellä kehuja ja kiitoksia sekä hankintapyyntöjä ja 

kehitysehdotuksia. Varsinaista negatiivista palautetta on vähän. Kehitysehdo-

tukset koskevat yleensä kirjaston käytäntöjä, kuten jonottamista, maksuja tai 

aukioloaikoja. 

Verkkopalautetta kerätään kirjastoissa yleensä jatkuvasti. Verkkopalaute on 

perinteistä palautelaatikkoa vuorovaikutteisempi menetelmä, koska se mahdol-
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listaa palautteeseen vastaamisen ja näin kirjaston ja asiakkaan välille syntyy 

vuorovaikutusta. Tästä syystä verkkopalautteen antaminen on ehkä asiakkaalle 

enemmän osallisuuden kokemusta tuottavaa. Verkkopalautteen etuna on myös 

se, että sen antaminen ei vaadi fyysistä läsnäoloa kirjastossa. Palautetta voi 

jättää silloin, kun se asiakkaalle itselleen parhaiten sopii.   

 

   

5.3 Lopuksi 

 

Asiakkaiden osallistamisesta kirjastojen kehittämiseen voi olla hyötyä niin kirjas-

toille kuin asiakkaillekin. Kirjastoille asiakkaiden osallistaminen antaa arvokasta 

tietoa siitä, miten kirjastot voivat parhaiten palvella asiakkaitaan, mitä asiakkaat 

kirjastoilta toivovat ja miten he kirjastoa käyttävät. Kun asiakkaiden mielipidettä 

kysytään suoraan heiltä itseltään, eivät kirjaston asiakkaiden tarpeet ja toiveet 

jää henkilökunnan arvailujen varaan. Asiakkailta saatua tietoa voidaan käyttää 

myös perusteena rahoituksen saamiseksi eri tahoilta. 

Asiakkaille kirjaston kehittämiseen osallistuminen tuo mahdollisuuden kokea 

johonkin kuulumisen tunnetta ja tunnetta omasta merkityksestä jonkin yhteisön 

osana. Tällaiset kokemukset ovat Nivalan ja Ryynäsen (2013, 19) mukaan yksi-

lön hyvinvoinnin kannalta merkittäviä. Osallisuuden edistäminen on ja tulee 

kasvavassa määrin olemaan yksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä. Kirjaston 

rooli eriarvoisuuden torjujana ja kaikille avoimena tilana on myös kirjaston vah-

vuus ja olemassaolon oikeutus. Asiakkaiden osallistaminen ei siis ole kirjastoille 

vain mahdollisuus vaan myös velvollisuus. 

Osallistamisen kaksisuuntainen luonne tulisi huomioida myös osallistamiseen 

tähtäävän toiminnan suunnittelussa. Näin varmistetaan se, että osallistamisesta 

saadaan irti kaikki mahdollinen hyöty sekä kirjastoille että asiakkaille. Tässä 

tutkimuksessa asiakkaiden osallistamista on käsitelty tapaustutkimuksen näkö-

kulmasta, mutta laajempi tutkimus aiheesta voisi auttaa kirjastoja parhaiden 

käytäntöjen ja toimintatapojen löytämisessä. Olisi myös hyödyllistä selvittää, 
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miten asiakkaat itse kokevat kirjastojen kehittämiseen osallistumisen ja millai-

nen vaikutus sillä on heidän kirjastonkäyttöönsä ja osallisuuden kokemukseen-

sa.  

Erilaisten asiakasryhmien, kuten eri ikäryhmien ja erilaisten erityisryhmien osal-

listamiseen liittyy erityispiirteitä, joita tutkimalla voitaisiin selvittää sitä, miten 

minkäkin ryhmän osallisuutta voitaisiin edistää, millaisilla menetelmillä nämä 

ryhmät tavoitetaan ja miten kirjasto voisi parhaiten vastata juuri kyseisen ryh-

män tarpeisiin. Esimerkkinä mainittakoon kielivähemmistöt, joita tässäkin tutki-

muksessa on sivuttu. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Asiakkaat mukana kirjastojen kehittämisessä -kysely 

 

1. Kirjaston nimi 

 

2. Onko kirjastossanne käytetty asiakkaita apuna tilojen, palvelujen, koko-

elmien yms. kehittämisessä? 

 

kyllä/ei 

 

 

3. Millä seuraavista menetelmistä asiakkaiden ideoita on kerätty? (Voit vali-

ta monta vaihtoehtoa) 

 

a) palautelaatikko 

b) kasvokkaisissa asiakaspalvelutilanteissa saatu palaute 

c) netin kautta saatu palaute 

d) kysely kaikille kirjaston asiakkaille 

e) kysely jollekin tietylle asiakasryhmälle, mille? 

f) haastattelu, ketä haastateltiin? 

g) ryhmähaastattelu/-keskustelu/asiakasraati, mille ryhmälle? 

h) muu menetelmä, mikä? 

 

4. Millaisia kokemuksia teillä on edellä mainituista menetelmistä? 

 

5. Mitä seuraavista ryhmistä on käytetty apuna kirjaston kehittämisessä, jos 

ei huomioida sellaisia kehittämisen keinoja, jotka koskevat kaikkia ryh-

miä? (Voit valita monta vaihtoehtoa) 

 

a) alle kouluikäiset lapset 

b) alakoululaiset 

c) yläkoululaiset 
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d) nuoret 

e) seniorit 

f) vammaisryhmät 

g) kielivähemmistöt 

h) kirjaston ei-käyttäjät 

i) työttömät 

j) jonkin ammattiryhmän edustajat, minkä? 

k) jonkin harrasteryhmän edustajat, minkä? 

l) jokin muu ryhmä, mikä? 

 

6. Onko asiakkailta kerätty ideoita johonkin seuraavista? (Voit valita monta 

vaihtoehtoa) 

 

a) eri asiakasryhmien tarpeet 

b) aukioloajat 

c) tilojen suunnittelu 

d) kokoelmien kehittäminen 

e) tapahtumien suunnittelu 

f) ei ole 

 

7. Onko asiakkailta kerätty ideoita muihin tarkoituksiin? Mihin? 

 

8. Miten asiakkailta saatua palautetta ja ideoita on hyödynnetty kirjaston ti-

lojen kehittämisessä? 

 

9. Miten asiakkailta saatua palautetta ja ideoita on hyödynnetty kirjaston 

palvelujen kehittämisessä? 

 

10. Miten asiakkailta saatua palautetta ja ideoita on hyödynnetty kirjaston 

kokoelmien kehittämisessä? 

 

11. Millaisia tuloksia asiakkaiden avulla on saavutettu kirjaston tilojen kehit-

tämisessä? 

 

12. Millaisia tuloksia asiakkaiden avulla on saavutettu kirjaston palvelujen 

kehittämisessä? 

 

13. Millaisia tuloksia asiakkaiden avulla on saavutettu kirjaston kokoelmien 

kehittämisessä? 

 



69 

 

14. Mikä käyttämistänne menetelmistä on mielestänne ollut hyödyllisin? Mik-

si? 

 

15. Kerro vielä omin sanoin, millaisia kokemuksia kirjastollanne on asiakkai-

den ottamisesta mukaan kirjaston kehittämiseen? 

 

16. Tuletteko jatkossa käyttämään asiakkaita apuna kirjaston kehittämises-

sä? Millä tavoin? 
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Liite 2: Esimerkki sisällönanalyysista 

 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

”Edellä mainituilla mene-

telmillä (palautelaatikko, 

kasvokkaisissa asiakas-

palvelutilanteissa vas-

taanotettu palaute, netin 

kautta saatu palaute, 

kysely kaikille kirjaston 

asiakkaille ja kysely nuo-

rille) ollaan saatu palau-

tetta kirjaston käyttäjiltä. 

” 

Kirjaston käyttäjiltä on 

saatu palautetta palaute-

laatikolla, kasvokkaisissa 

asiakaspalvelutilanteissa, 

netin kautta sekä kaikille 

asiakkaille suunnatulla ja 

nuorille suunnatulla kyse-

lyllä. 

Käytetyt asiakkai-

den osallistamisen 

menetelmät 

Kokemukset 

menetelmistä 

”Haluaisimme enemmän 

tietoa myös ei-

käyttäjiltä.” 

Ei-käyttäjiä ei ole tavoi-

tettu käytetyillä menetel-

millä (palautelaatikko, 

kasvokkaisissa asiakas-

palvelutilanteissa vas-

taanotettu palaute, netin 

kautta saatu palaute, 

kysely kaikille kirjaston 

asiakkaille ja kysely nuo-

rille). 

Menetelmiin liittyvät 

ongelmat 

Kokemukset 

menetelmistä 

”Kyselyllä vaikea saada 

ideoita, koska asiakkaat 

ovat pääosin tyytyväisiä 

jo olemassa oleviin pal-

veluihin.” 

Kyselyllä on vaikea saa-

da asiakkailta palautetta, 

koska kirjastoon ollaan 

tyytyväisiä. 

Menetelmiin liittyvät 

ongelmat 

Kokemukset 

menetelmistä 

”Haluaisimme kehittää 

auton toimintaa ja tehdä 

kirjastoautosta monipal-

veluauton.”  

Kirjastoauton toimintaa 

halutaan kehittää. 

Kehittämisen koh-

teet 

Menetelmien 

hyödyntäminen 

”Haastattelu toimisi var-

masti paremmin mene-

telmänä.” 

Haastattelulla uskotaan 

saatavan hyödyllisempiä 

vastauksia kuin kyselyllä. 

Käytetyt asiakkai-

den osallistamisen 

menetelmät 

Kokemukset 

menetelmistä 

 


