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Kehittämistyössä pyritään selvittämään varsinaissuomalaisten Vaski-kirjastojen tarjoamien 
sosiaalisen median palvelujen käyttöä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehittämistyön tilaaja on 
Vaski-kirjastojen verkkoviestintäryhmä, joka laatii Vaski-kirjastoille yhteistä 
verkkoviestintästrategiaa. Kehittämistyö liittyy Vaski-kirjastojen Asiakkaan kirjasto -projektiin. 

Kirjastoissa keskustellaan ajankohtaisesta kysymyksestä sosiaalisen median suosion 
vaikutuksesta kirjastopalveluihin. Kehittämistyön viitekehys on vahvasti sosiaalisen median 
tutkimuksessa. Työn kontekstina huomioidaan sosiaalinen media ilmiönä ja käsitteenä. 
Näkökulmista korostuvat kirjastopalvelujen arviointi ja kehittäminen, verkkoviestintä ja 
markkinointi sekä vuorovaikutus ja asiakkaiden osallistuvuus.  

Kyseessä on survey-tyyppinen tutkimus Vaski-kirjastojen asiakkaille, joka toteutettiin 
internetissä lomakekyselynä. Vastausaikaa oli runsas kaksi viikkoa lokakuussa 2011. Suomen- 
ja ruotsinkielisenä vastattavissa olleeseen kyselyyn saatiin 58 vastausta. Kysymykset olivat 
pääsääntöisesti strukturoituja tai puolistrukturoituja. Lisäksi vastattavissa oli yksi avoin kysymys 
kirjastojen toiminnan kehittämisestä verkossa.  

Kyselytulosten mukaan käytetyimmät kirjastopalvelut ovat sähköisiä. Kyselyyn vastanneista 60 
prosenttia käytti jonkin Vaski-kirjaston Facebook-sivuja, mikä tekee siitä suosituimman 
kirjastopalvelun sosiaalisessa mediassa. Facebookin sisällöt, toiminnallisuus ja päivitysten 
ajoitus nousivat esille vastaajien kehittämisehdotuksissa. Vastaajat näkivät sosialisen median 
merkityksellisenä vuorovaikutuskanavana, jolla on keskeinen rooli tapahtuma- ja 
näyttelytiedotuksessa sekä sisältöjen avaamisessa ja niiden käytössä.  

Sosiaalisessa mediassa toimimisen vaikuttavuus edellyttää selkeitä tavoitteita ja mittareita. 
Asiakkaat odottavat kohdennettuja ja itselleen hyödyllisiä palveluita. Niitä voidaan tuottaa 
kustannustehokkaasti sosiaalisen median työkalujen avulla. 
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1 JOHDANTO 

Kirjastopalvelut ja asiakkaiden niihin kohdistamat odotukset ja toiveet ovat 

muuttuneet tietoyhteiskunnan kehityksen myötä. Perinteisen käsityksen mukaan 

kirjasto on fyysinen tila, jossa sijaitsevat kirjastokokoelmat ja jossa kirjaston 

henkilökunta toimii. Kirjastokäsite ja kirjaston tehtävät ovat tietoteknisen 

kehityksen myötä laajentuneet, ja useat kirjastopalvelut ovat saavutettavissa 

internetissä.  

Käsitys kirjastosta on muuttunut verkkopalveluiden kehittymisen myötä. Kirjasto 

2.0 on melko kaukana edellä mainitusta perinteisen käsityksen mukaisesta 

kirjastosta. Kirjasto 2.0 on verkkopalveluajattelua, jossa korostetaan 

käyttäjäkeskeistä näkökulmaa ja käyttäjien omaa tuotteliaisuutta ja 

osallistuvuutta, joiden kautta järjestelmiä pyritään kehittämään.   

Asiakasnäkökulma ja kirjastopalveluiden käyttäjien osallistuminen ovat 

lähtökohtina tässä kehittämistyössä. Tarkoitus on selvittää käyttäjien 

kokemuksia Vaski-kirjastojen sosiaalisen median palveluista 

asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Työn tilaaja on Vaski-kirjastojen 

verkkoviestintäryhmä. Vaski-kirjastot luovat yhteisiä toimintaperiaatteita ja 

toimintatapoja korostaen yhteistä asiakkuutta käynnissä olevan Asiakkaan 

kirjasto -projektin myötä.  

Tavoite on saada tietoa, jolla kirjaston sosiaalisen median palveluja voidaan 

kehittää yhä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Aihe on ajankohtainen 

sosiaalisen median käytön nopean kasvun vuoksi. Maailman suosituimmat 

verkkopalvelut ovat lähes kaikki sosiaalisen median palveluja (Alexa 2011). 

Tämä haastaa myös kirjastot pohtimaan sosiaalisen median palvelujen 

merkitystä. 

Sosiaalinen media kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja on käsitteenä 

monimuotoinen. Tässä kehittämistyössä sosiaalisen median määritelmiä 

käsitellään luvussa kaksi, jossa tuodaan esille sosiaaliselle medialle 
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luonteenomaisia piirteitä, käsitellään palveluiden jaottelua, esitellään 

tunnetuimpia ja käytetyimpiä sosiaalisen median työkaluja ja niiden käyttöä 

sekä merkitystä kirjastokontekstissa. 

Luvussa kolme käsitellään kirjastopalveluiden arviointia asiakkuusnäkökulmasta 

ja kirjastojen ja sosiaalisen median suhdetta. Monissa kirjastoissa käydään 

ajankohtaista keskustelua siitä, missä määrin ja millä tavoin kirjastojen tulisi 

näkyä sosiaalisessa mediassa. Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa 

esitetään, että voimakkaimmin kirjastojen toimintaan ja arkityöhön tulee 

vaikuttamaan vuorovaikutuksellisuuden lisääntyminen internetin ja muun 

verkottumisen myötä (Yleisten kirjastojen neuvosto 2011a, 7).  

Asiakkaiden aktiivinen osallistuminen kirjastopalveluiden kehittämisessä 

korostuu, mikä haastaa kirjaston työntekijät pohtimaan omaa tehtäväänsä 

uudessa kontekstissa. Kirjaston on myös organisaationa pohdittava 

sosiaalisessa mediassa toimimisen tavoitteitaan ja sosiaaliseen mediaan 

liittyviä etuja ja haittoja. Näitä asioita käsittelemme viestinnän, markkinoinnin ja 

kirjaston palvelukonseptin näkökulmista. Luvun kolme lopuksi luodaan katsaus 

kirjastoalan tutkimukseen sosiaalisen median käytöstä kirjastojen 

verkkopalvelujen osana.  

Luvussa neljä kuvataan Vaski-kirjastojen sosiaalisen median palvelut 

tutkimuksen alkaessa. Vaski-kirjastot ovat varsinaissuomalaisten kirjastojen 

verkosto, johon kuuluvat Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, 

Rusko, Taivassalo ja Turku. Kirjastoverkosto laajenee vuoden 2012 aikana 

kahdeksalla kirjastolla.  

Luku viisi kuvaa tutkimusprosessiamme, ja siinä käsittelemme aihevalinnan ja 

sen rajaukset, tutkimuskysymysten muodostamisen ja siihen liittyneet haasteet 

sekä aineiston hankinnan. Survey-tyyppisen tutkimuksemme 

aineistonkeruumenetelmäksi valittiin internetissä toteutettava lomakekysely. 

Kyselyllä selvitettiin asiakkaiden kokemuksia Vaski-kirjastojen sosiaalisen 

median palveluiden käytöstä sekä ajatuksia kirjastojen sosiaalisen median 

kehittämissuunnista ja -tarpeista. Kyselylomakkeessa kartoitettiin myös yleisesti 
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kirjaston palveluiden käyttöä. Webropol-sovelluksella toteutetun asiakaskyselyn 

tuloksia käsitellään raportin luvussa kuusi.  

Luvussa seitsemän käsittelemme asiakaskyselyn vastausten perusteella 

sosiaalisen median palveluja ja niiden käyttöä ja merkitystä Vaski-kirjastojen 

palvelujen osana. Lisäksi arvioimme tämän kehittämistyön toteutusta ja tuloksia 

sekä aiheen jatkotutkimussuuntia. Kehittämistyöraportin lopussa ovat liitteinä 

asiakkaiden kehittämisajatukset Vaski-kirjastoille ja käytetty kyselylomake. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA 

Julkisessa keskustelussa sosiaalista mediaa ja sen erilaisia sovelluksia on 

käsitelty viime vuosina melko runsaasti. Sosiaalisen median käsite ja 

sosiaalinen media ilmiönä ovat silti uudehkoja asioita eikä kummastakaan ole 

arkipäivän tasolla kovin selkeää, yhtenäistä käsitystä. Sosiaalinen media pitää 

sisällään monia merkityksiä ja on hyvinkin joustava. Sosiaalisia medioita 

koskevassa keskustelussa käytetään paljon päällekkäisiä käsitteitä kuten 

sosiaalinen media, Web 2.0 ja käyttäjien luoma sisältö (User Generated 

Content, UGC), vuorovaikutteinen media ja osallisuusmedia (participatory 

media). Sosiaaliseen mediaan liittyy käsitteiden ja määritelmien 

päällekkäisyyden lisäksi niiden vakiintumattomuus. (Matikainen 2009, 5; 

Huisman 2011, 22.) 

Näkökulmaerot vaikuttavat sosiaalisen median määritelmiin. Määritelmissä 

voidaan painottaa esimerkiksi teknologiaa, sisältöjä, kommunikaatiota ja tiedon 

jakamista tai sosiaalisen median prosessiluonnetta sekä verkkoyhteisöllisyyttä. 

Sosiaalisen median määritelmien lähtökohtana on, että internet-sovellukset 

tarjoavat yksittäisille käyttäjille ja käyttäjäryhmille mahdollisuuden luoda ja jakaa 

tietoa, joka on heti kaikkien saavutettavissa.  

Seuraavaksi käsitellään sosiaalista mediaa ilmiön ja käsitteen kautta sekä 

jaotellaan ja esitellään sen palveluja ja työkaluja. Tässä kuvattua sosiaalisen 

median viitekehystä käytetään hyväksi kehittämistyön tutkimusosuudesta 

saatuja tuloksia tarkasteltaessa. 

2.1 Määritelmiä 

Sosiaalisen median määritelmää lähestytään usein luettelemalla sen palveluita 

ja sovelluksia. Sosiaalisen median erottelu teknologioista ja verkkopalveluista, 

jotka sen mahdollistavat, on hyvin vaikeaa. Jussi-Pekka Erkkolan lopputyössä 

Sosiaalisen median käsitteestä (2008) määritellään sosiaalista mediaa 
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teknologian ja sosiaalisen median prosessiluonteen kautta. Yksilöt ja 

käyttäjäryhmät voivat rakentaa yhteisiä merkityksiä vertais- ja käyttötuotannon 

kautta hyödyntäen sisältöjä, yhteisöjä ja verkkoteknologioita. Erkkolan mukaan 

sosiaalista mediaa ei käytännöllisesti katsoen ole olemassa ilman viestintä- ja 

informaatioteknologioita. Erkkola tuo esille sosiaalisen median luonteen 

jälkiteollisena ilmiönä, jolla on vaikutuksia niin yhteiskuntaan, talouteen kuin 

kulttuuriinkin. (Erkkola 2008, 58-59.) Myös Mervi Eskelinen (2009) ymmärtää 

sosiaalisen median pääsääntöisesti teknologia- ja käyttölähtöisesti omassa 

opinnäytetyössään. Hänen määrittelyssään sosiaalinen media tarkoittaa niitä 

verkon palveluita ja sovelluksia, joiden sisältötuotanto tapahtuu kokonaan tai 

osittain käyttäjien välityksellä (Eskelinen 2009, 9-10). 

Kun sosiaalista mediaa määritellessä puhutaan teknologioista ja niiden 

merkityksestä pitää huomioida, että ei tarkoiteta tietokoneita tai muita 

päätelaitteita, joita vastaanottaja käyttää, vaan sovelluksia ja ohjelmistoja 

verkossa. Kommunikoimiseen käytettyinä sovelluspuolen työkaluina sosiaalisen 

median hahmottaa Mel Carson (2009). Hän määrittelee sosiaalista mediaa näin: 

In the age of the social internet, we refer to the tools and content that are created 
by people using these interactive technologies as 'social media’ (Carson 2009). 

Sean Carton puolestaan painottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta 

teknologioiden avulla: 

"Social media" are really just technologies that facilitate conversations (Carton 
2009). 

Sanastokeskus määrittelee sosiaalisen median olevan  

tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään 
vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja 
ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita (Sanastokeskus TSK 2010).  

Sosiaalista mediaa voidaan myös pitää eräänlaisena "sateenvarjoterminä", 

kuten Lietsala ja Sirkkunen (2008) esittävät. Heidän mukaansa sosiaalinen 

media kannattaisi käsittää terminä, johon sisältyy lukuisia hyvinkin erilaisia 

toimintakulttuureja ja toimintoja, joista tietyt ovat pysyvämpiä kuin toiset. 

(Lietsala ja Sirkkunen 2008, 17-18.) 
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Sosiaalisen median luonteen vuoksi on perusteltua esittää myös sosiaalisen 

median itsensä tuottama määrittely aiheesta. Vaikka Wikipediaa on kritisoitu 

tiedon luotettavuuden osalta, sitä voitaisiin pitää sosiaalisen median luonteen 

takia erinomaisena lähtökohtana sosiaalista mediaa määriteltäessä. 

Sosiaalisessa mediassa merkitykset syntyvät juuri käytön kautta ja käyttäjät 

toimivat samalla asiantuntijoina. Näin korostuu myös sosiaalisen median 

prosessiluonne, jossa käyttäjät rakentavat yhteisiä merkityksiä käyttäen apuna 

verkkoteknologioita, sisältöjä ja yhteisöjä. (Wikipedia 2011a.) Wikipediassa 

sosiaalisen median käyttäjäyhteisö esittää sosiaalisen median tarkoittavan 

verkkoviestintäympäristöjä, joissa viestitään monelta monelle eikä 

vastaanottajan ja viestijän eroa ole nähtävissä toisin kuin perinteisessä 

viestinnässä (emt.).  

Olennainen osa sosiaalista mediaa on käyttäjien luoma sisältö. Sen koostuu 

käyttäjien kirjoittamista teksteistä, kuvista, keskustelulla luoduista 

vuorovaikutteisista suhteista sekä kommenteista, joita muut käyttäjät antavat 

sisällöistä. Sisällöntuotannon näkökulma on Wikipediassa keskeinen tekijä 

sosiaalista mediaa määriteltäessä. Sisältöä tuotetaan nimenomaisesti yhdessä, 

vertaistuotannon menetelmillä. (Wikipedia 2011b.) 

Tähän viestinnän ja kommunikaation muuttuneeseen tapaan kiinnittää huomiota 

myös Sara Varjoranta (2010), kun hän pohtii sosiaalisen median luonnetta 

kaksiosaisena käsitteenä. Varjorannan mukaan media on ollut aina tietyssä 

määrin sosiaalista tarjotessaan päivittäiset puheenaiheet uutisotsikoina ja 

lehtiartikkeleina. Hänen mukaansa media-sanan käyttöä lukuun ottamatta 

sosiaalisella medialla ja perinteisellä medialla ei ole kovin paljon yhteistä. 

Merkittävä ero on Varjorannan mukaan nimenomaan sosiaalisesta mediasta 

puuttuva julkaisupolitiikka: kaikki voivat olla sekä julkaisijoita että 

vastaanottavaa yleisöä ja sisällöntuotanto on useinkin kontrolloimatonta. 

(Varjoranta 2010, 3.)  

Myös Janne Matikainen (2009) on tutkimuksessaan kartoittanut sosiaalisen 

median viestinnällistä luonnetta ja verrannut sitä perinteisen median 

verkkopalveluiden arvostukseen viestintäkanavana. Matikaisen tutkimuksessa 
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johtopäätöksenä oli, että perinteisen median verkkopalvelut ovat asiakkaiden 

kannalta luotettavampia, mutta vuorovaikutteisuus veti ihmisiä kohti sosiaalista 

mediaa. Toisaalta tulisi huomioida, että todellisen vuorovaikutuksen luominen 

verkossa on haasteellista. Uusin sosiaalisen median tutkimus pohdiskelee myös 

ei-osallistuvuutta, tietoista jättäytymistä pois verkossa tapahtuvasta 

vuorovaikutuksesta. Tietyt ihmiset eivät ole (jatkuvasti tai ollenkaan) läsnä 

verkossa, mikä puolestaan voi vaikuttaa toisten käyttäjien kokemukseen 

sosiaalisen median palvelujen arvosta. 

Organisaation viestinnän kannalta tässä kehittämistyössä on huomioitu 

tavoitteiden, etujen ja haittojen merkitys sosiaalisen median käytölle 

organisaatioissa. Samasta näkökulmasta asiaa on käsitellyt Antti Huisman 

(2011) pro gradu -työssään Hyvä paha sosiaalinen media. Hän tuo siinä 

kattavasti esille sosiaalisen median mahdollisuudet ja merkityksen 

organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Hänen mukaansa 

sosiaalinen media tarjoaa pääasiassa hyötyjä organisaatiolle ja tulee 

perustavalla tavalla muuttamaan organisaatioviestintää lähitulevaisuudessa. 

Tämän vuoksi sosiaalinen media tulisi ottaa organisaatioissa haltuun nyt, kun 

osallistumisen kynnys on vielä matala. 

Tässä kehittämistyössä tuodaan esille myös muuttunut yhteisöllisyyden käsite 

ja yhteisöllisyys virtuaaliympäristöissä. Ulla Heinonen (2008) kuvaa 

väitöskirjassaan Sähköinen yhteisöllisyys – Kokemuksia vapaa-ajan, työn ja 

koulutuksen yhteisöistä verkossa kehitystä, joka on myös lisääntyneen 

sosiaalisen median käytön taustalla. Uudet teknologiat tulevat osaksi ihmisten 

arkielämää käyttötaitojen lisääntyessä ja sovellusten kehittyessä. Ilmiöt 

tapahtuvat yhä useammalle yhtä todellisina verkossa kuin sen ulkopuolella. 

Verkon toiminta laajenee ulospäin ja ulkopuolinen toiminta vastaavasti verkon 

sisäpuolelle ja aiemmin nämä kaksi selvästi erillisinä ollutta tilaa muuttuvat 

rajattomiksi. (Heinonen 2008, 176-177.) Tämä liittyy johdantoluvussa kuvattuun 

kehitykseen kirjastokäsitteen ja kirjaston rajojen hämärtymisestä. Myös Antony 

Mayfieldin (2008) käsityksessä sosiaalisen median luonteesta korostuu 

yhteisöllisyys ja keskustelun mahdollisuus. Mayfieldin mukaan 
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verkkoteknologiat mahdollistavat sosiaalisessa mediassa yhteisöt, joissa 

ihmisiä yhdistää yhteinen mielenkiinnon kohde ja mahdollisuus pitää 

tehokkaasti ja välittömästi yhteyttä toisiinsa. (Mayfield, 2008, 5.)  

Teknologia- ja käyttölähtöisesti sosiaalisen median käsitettä lähestyneet 

Eskelinen ja Erkkola käyttävät hekin sosiaalisen median sovellusten 

määrittelyssä rajauksina yhteisöllisiä ja viestinnällisiä piirteitä. Eskelinen näkee 

keskustelun, avoimuuden ja läpinäkyvyyden olevan tärkeimpiä sosiaalista 

mediaa määrittäviä tekijöitä (Eskelinen 2009, 9-10). Erkkolalta määritelmään 

saadaan lisää sisältöä, kun hän liittää siihen sosiaalisuuden, 

vuorovaikutteisuuden, kaksisuuntaisuuden, avoimuuden, henkilökohtaisuuden 

sekä suhdekeskeisyyden. Näiden ominaispiirteiden kautta voidaan määritellä 

sosiaalisen median sovelluksia ja löytää yhteisiä nimittäjiä. Näiden nimittäjien 

perusteella puolestaan voidaan kutsua niitä omaavia teknologioita ja areenoita 

sosiaalisiksi medioiksi, ja siten myös sulkea toisia pois kyseisen määritelmän 

piiristä. (Erkkola 2009, 22, 81-83.)  

Sosiaalisen median käsite ei siis ole kovin yksiselitteinen tai helposti 

hahmotettavissa, minkä lisäksi käsite elää ja muotoutuu uudelleen sovellusten 

kehittyessä ja ihmisten taitojen lisääntyessä ja tarpeiden muuttuessa. Voisi 

kysyä, kannattaako yrittää määritelläkään sosiaalisen median käsitettä kovin 

tarkasti. Olisiko kenties hyödyllisempää tarkkojen rajausten sijaan yrittää 

ymmärtää sosiaalista mediaa ja syntynyttä uutta kulttuuria osana suurempaa 

kokonaisuutta ja nähdä se tietynkaltaisena yhteiskunnallisena kehityslinjana? 

Tässä kehityksessä teknologinen kehitys palvelee tukitoimintona, joka 

mahdollistaa ihmisten tarpeen tiedon jakamiseen ja välittämiseen. On helppo 

yhtyä Erkkolan näkemykseen, että koko sosiaalinen media on osa laajempaa 

kulttuurillista ja yhteiskunnallista muutosta, jossa sosiaaliset suhteet ovat kiinteä 

osa ihmisten toimintaa verkossa ja sitä kautta koko kehitys muokkaa pysyvästi 

tapaa, jolla ihmiset ja organisaatiot viestivät keskenään. (Erkkola 2009, 81-83.) 

Tässä kehittämistyössä sosiaalisella medialla tarkoitetaan tiettyjä 

verkkopohjaisia, vuorovaikutteisuuden mahdollistavia palveluita ja sovelluksia, 

jotka Vaski-kirjastot ovat valinneet työkaluikseen toimiessaan sosiaalisessa 
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mediassa. Sosiaalisen median sisältämä uudenlainen yhteisöllisyys, 

verkkokäyttäytyminen ja kommunikointitapa sekä niiden pohjalla vaikuttavat 

teknologiat puolestaan taustoittavat tämän tutkimuksen tulosten analysointia. 

Painopiste on asiakkaiden kokemuksissa siitä, miten sosiaalinen media toimii 

Vaski-kirjastojen kontekstissa. 

2.2 Palvelut 

Sosiaalisen median olemusta ja palveluja voidaan jaotella genreihin. Huisman 

toteaa, että sosiaalisen median ja sen ympäristön jatkuvasti kehittyessä on 

kaikkia tällaisia luokitteluja käsiteltävä lähinnä suuntaa-antavina (Huisman 

2011, 26-27). Huisman jakaa sosiaalisen median kahdeksaan eri genreen, jotka 

ovat: 

• Sisällön jakamiseen keskittyvät sovellukset (kuten Flickr, Youtube) 

• Sisällön luomiseen ja julkaisemiseen keskittyvät sovellukset 

(kuten blogit, podcastit ja Twitter) 

• Verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut (kuten Facebook, LinkedIn, 

IRC-Galleria) 

• Yhteistuotantoprojektit (vrt. Wikipedia, jaetut työtilat) 

• Virtuaalimaailmat (kuten Second Life, Habbo) 

• Virtuaaliset pelimaailmat (kuten World of Warcraft) 

• Yhdistelmäpalvelut eli joissa sosiaalisen median sovelluksia ja 

traditionaalisempia median muotoja (kuten Protopage, Friendfeed) 

• Käyttäjien välisen tunnelman luomisen ja jakamisen sovellukset 

(vrt. Ylen sosiaalinen televisio) (Huisman 2011, Lietsalan & 

Sirkkusen 2008, Luoma-ahon 2010 sekä Kaplanin & Haenleinin 

2010 pohjalta). 
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Näiden kahdeksan eri genren kautta havaitaan jälleen selvästi, miten laaja 

käsite sosiaalinen media on ja miten monimuotoista palvelukirjoa se pitää 

sisällään. Monet palveluntarjoajat ja sovellukset sisältävät ominaisuuksia 

useammastakin eri genrestä. Yhteistä näille jaottelussa esitetyille sovelluksille 

on niiden toimiminen käyttäjien apuna, kun käyttäjät tuottavat, kuluttavat ja 

jakavat sisältöä, tunnelmia ja tietoa keskenään. (Huisman 2011, 26-27.) 

Jaottelu voidaan tehdä myös sosiaalisen median kolmen keskeisen 

toimintafunktion pohjalta, jotka ovat julkaiseminen, verkostoituminen ja 

jakaminen. Tässä jaottelussa verkostoitumiseen tarkoitetut palvelut ovat 

yhteisöjä, joissa ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja luoda verkostoja. 

Peruselementtinä on henkilön oma profiilisivu. Verkkoyhteisöissä tarkoitus on 

hankkia itselleen uusia tuttavuuksia ja kontakteja verkoston luomiseksi. Tätä 

syntynyttä verkostoa voi yhteisön toimintamallin sen salliessa hyödyntää muun 

muassa markkinointiin. Toinen sosiaalisen median palveluiden pääryhmä ovat 

julkaisemiseen tarkoitetut sivustot kuten esimerkiksi blogit ja artikkelihakemistot. 

Jakaminen taas sivuaa julkaisemista, mutta se voidaan kuitenkin erottaa omaksi 

palvelumallikseen. Jakamisella tarkoitetaan muiden aineistojen kuin tekstien 

julkaisemista verkkopalveluissa. (Korpi 2010, 21-22.) Tämä Teemu Korven 

esittämä malli on selkeä, mutta tuntuu käsitteen monimuotoisuuden huomioiden 

jo liiankin yksinkertaistetulta. 

Kuten sosiaalisen median määrittelyssä myös sen jaottelussa on monia eri 

vaihtoehtoisia tapoja, jotka elävät rinnakkain. Näiden jaottelujen erot nousevat 

sosiaalisen median määrittelyerojen pohjalta. Tämän kehittämistyön 

toteuttamisen kannalta jaotteluilla oli pienehkö rooli, sillä palvelujen 

asiakastyytyväisyyttä tiedusteltaessa jokaisesta palvelusta kysyttiin erikseen, 

minkä lisäksi kovin yksityiskohtaisesta jaottelusta ei ole erityistä hyötyä 

kehittämistyölle eikä siten sen tilaajalle. Korven (2010) jaottelumalli toimii 

paremmin tässä tapauksessa johtuen tutkimuksen asiakaspalvelun 

parantamiseen tähtäävästä funktiosta. Yhtä hyvin tämän kehittämistyön 

käyttämän palvelujaottelun pohjaksi soveltuisi Tuija Aallon määritelmä, jonka 

mukaan 
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sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa ja mielipiteitä, 
tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan. Sosiaalisen median 
palveluja jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi 
verkkoyhteisöpalveluihin, sisällön jakopalveluihin ja wikimäisiin yhteistyön 
tekemisen alustoihin. (Aalto 2010, 5.) 

Seuraavaksi käsitellään yleisimpiä, laajimmin käytettyjä ja tunnettuja sosiaalisen 

median palveluja, joista osa on Vaski-kirjastojenkin käytössä. Vaski-kirjastojen 

sosiaalisen median palvelut käsitellään seuraavassa luvussa. Kirjastot eivät ole 

laajemmassa mittakaavassa ottaneet käyttöönsä kaikkia näistä nyt esiteltävistä 

palveluista. Tulevaisuuden kehittämissuuntia mietittäessä näiden palvelujen 

sisältämien mahdollisuuksien ja haasteiden tarkastelu on tarpeellista 

kehittämistyön asiakaskyselyosuudessa saatujen kehittämisideoiden taustaksi. 

Esittelyt on kuitenkin rajattu laajimman käyttäjäpohjan palveluihin, sillä 

marginaalisen käyttäjäpotentiaalin palveluiden haltuunotto ei vastanne yleisten 

kirjastojen missiota, resurssien mielekästä kohdentamista eikä asiakkaiden 

tarpeita. 

Facebook on yhteisöpalvelu, jossa käyttäjä voi luoda kuvallisen käyttäjäprofiilin 

ja pitää yhteyttä verkostoonsa kuuluvien kanssa. Facebookia on melko helppo 

oppia käyttämään ja palvelu on ilmainen. Aluksi käyttäjä luo oman profiilin, 

jonka jälkeen Facebookin ominaisuudet ovat hänen käytettävissään. 

Facebookiin voi liittyä yksityishenkilönä tai luoda käyttäjäprofiilin yrityksenä tai 

yhteisönä. Facebookin etusivu näyttää uutisvirran, joka toimii yhteenvetona 

uusimmista tapahtumista. Tärkein elementti ominaisuuksista on "seinä", jolla 

näkyvät kaikki kavereiden ja seurattavien päivitykset, ja jonne käyttäjä itse 

tekee halutessaan tila- eli statuspäivityksiä omista tapahtumistaan. Kavereita 

hankitaan muista käyttäjistä pyytämällä tai vastaanottamalla kaveripyyntöjä.  

Facebookissa on mahdollista jakaa valokuvia ja videoita sekä luoda tapahtumia. 

Kavereiden julkaisemaa materiaalia voi kommentoida, tai siihen voidaan ottaa 

kantaa "tykkää"-toiminnolla. Kyseinen toiminto löytyy myös esimerkiksi useista 

internetissä julkaistuista uutisartikkeleissa, joista voi joko tykätä tai joita voi 

jakaa kavereidensa edelleen kommentoitavaksi ja jaettavaksi. Facebookissa on 

mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista, 

esimerkiksi perustaa erilaisia ryhmiä liittyen harrastuksiin tai mihin tahansa 
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muuhun yhdistävään tekijään. Näissä ryhmissä voi keskustella ja saada 

kätevästi tietoa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Käytössä on myös chat, 

jossa voi keskustella reaaliaikaisesti. 

Suomessa Facebookin käyttäjiä on noin 2 miljoonaa (noin 40 prosenttia 

asukkaista). Suomi on asukaslukuun suhteutettuna Facebookin 

käyttäjämäärissä maailmassa sijalla 58. (Socialbakers 2011) Facebook on 

käyttäjämäärällä (noin 700 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää) mitattuna 

tämän hetkinen markkinajohtaja sosiaalisessa mediassa ja sen merkitys on 

verrannollista koko sosiaalisen median merkitykseen. Kaikesta huolimatta se on 

vain yksi sosiaalisen median palvelu muiden joukossa. Facebook tarjoaa 

yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden kohdentaa mainontaa tai 

informaatiota tietyille kohderyhmille samalla lisäten näkyvyyttään "tykkääjien" 

välityksellä. Lukuisilla kirjastoilla Suomessa on oma Facebook-sivu, joten se 

lienee käytetyin sosiaalisen median työkalu kirjastojen osalta. Sen suosion syy 

lienee käyttöönoton suhteellinen edullisuus, käytön helppous ja nopeus sekä 

laajan käyttäjäpohjan myötä myös potentiaalinen tavoittavuus ja näkyvyys. 

Twitter on mikroblogipalvelu, jossa jäsenet voivat "tweetata" tai visertää eli 

lähettää enintään 140 merkin mittaisia viestejä joko tietokoneen selaimesta tai 

kännykästä. Twitterin kautta on helppo seurata mielenkiintoisia ihmisiä, 

kavereita tai tuntemattomia. Twitter on maailmalla erittäin suosittu 

mikrobloggauspalvelu. (Toikkanen 2011.) Twitter muistuttaa Facebookia ja sen 

käyttäminen on helppoa ja nopeaa. Sen takia siitä on tullut tehokas väline 

ajankohtaiseen viestimiseen. Suomessa Twitter ei vielä yllä Facebookin tai 

Youtuben käyttäjämääriin, mutta sen suosio on koko ajan kasvussa ja ihmiset 

tulevat yhä enemmän tietoisiksi palvelusta. Yrityskäytössä on yleistä Twitterin 

hyödyntäminen asiakaspalveluominaisuudessa. (Reijonen 2009, 17.) Twitter on 

kirjastokäytössäkin tuttu sosiaalisen median palvelu. 

Blogi on päiväkirjamuotoinen julkaisu. Kirjoitus päivätään sille päivälle, jona se 

kirjoitetaan, ja uusin kirjoitus on blogissa esillä ensimmäisenä. Blogi on 

tavallisesti julkinen, jolloin halukkaat voivat lukea sitä ja se löytyy hakukoneilla. 

Blogia voi kirjoittaa yksi tai useampi kirjoittaja. Vanhat tekstit eivät korvaudu 
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uusilla: ne säilyvät muuttumattomina ja ovat luettavissa vuosienkin jälkeen. 

Blogi voi olla yleisluontoinen, mutta useimmiten siinä keskitytään johonkin 

aiheeseen, kuten vaikkapa kirjaston toimintaan. Internetissä on blogien 

hakusivusto, jossa voi etsiä blogeja aihehaulla. (Korpi 2010, 22.) Korpi kertoo 

blogien sopivan hyvin yritysten työkaluiksi. Blogia voidaan kirjoittaa esimerkiksi 

julkisesti asiakkaille tai julkaista vain työntekijöille intranetissä. Blogeja on 

mahdollista perustaa yrityksen omalle sivustolle tai erillisiin ilmaisiin 

blogipalveluihin (Korpi 2010, 33). Kirjastoissa blogien kirjoittamisen osalta 

huomio kiinnittyy aikataulu- ja työaikaresursseihin, kirjoitusvastuiden 

jakautumiseen ja blogien sisältöjen merkitykseen kirjastotoiminnan kannalta. 

YouTube on Googlen omistama, internetissä toimiva suosittu videopalvelu, joka 

on käytettävissä 25 eri kielellä. Käyttäjä voi lisätä omia videoita YouTubeen tai 

katsoa sekä ladata muiden käyttäjien sinne jakamia videoita. YouTubessa käy 

joka kuukausi 800 miljoonaa erillistä käyttäjää. Joka päivä katsotaan yli kolme 

miljardia videota ja joka viikko 100 miljoonaa käyttäjää hyödyntää palvelun 

tarjoamia sosiaalisia toimintoja (arviointia, jakamista, kommentointia tms.). 

YouTuben käyttötilaistoista on havaittavissa paitsi palvelun käyttöasteen valtava 

vuosittainen kasvu, myös sosiaalisten palveluiden käyttäjien palveluiden 

linkittäminen toisiinsa. Siitä esimerkkinä voidaan mainita, että lähes 17 

miljoonaa käyttäjää on liittänyt YouTube-tilinsä ainakin yhteen muuhun 

sosiaalisen median palveluun. (Youtube 2011.)  

Organisaatiot voivat käyttää YouTube-palvelua markkinoinnissaan lataamalla 

palveluun esittely- tai mainosluonteisia videoita. Tietotulvan myötä ihmiset ovat 

kiinnostuneempia lyhyistä videoista ja videon avulla markkinointiviestistä 

voidaan saada houkuttelevampi ja mielenkiintoisempi. Videon voi liittää omalle 

internet-sivustolle näkyvyyden lisäämiseksi. YouTube-videoiden etu on niiden 

helppo hallinta kotisivuilla ja levittämisen helppous. Video YouTubessa 

mahdollistaa myös satunnaisen kävijän päätymisen yrityksen tai organisaation 

palveluiden äärelle. (Korpi 2010.) Monet kirjastot maailmalla ovat hyödyntäneet 

YouTuben tarjoamia mahdollisuuksia, minkä voi havaita hakemalla palvelussa 

materiaalia kirjasto-alkuisin hakusanoin eri kielillä. 
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Flickr oli ensimmäinen internetin ilmainen valokuvien säilytys- ja jakopalvelu. 

Se on edelleen markkinajohtaja alallaan. Flickr:n käyttö on ilmaista, jos 

käyttäjälle riittää 200 uusimman kuvan näkyminen sivulla. Pienellä 

kuukausimaksulla käyttäjä saa Pro-tunnuksen, jolla rajoitukset poistuvat. Muut 

käyttäjät voivat kommentoida valokuvia, joten niiden ympärille voi syntyä 

keskustelua. Elokuussa 2011 Flickr:llä oli 51 miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää. 

(Yahoo! 2011.) Ottaen huomioon, että monet muutkin sosiaalisen median 

palvelut tarjoavat mahdollisuuden kuvien jakamiseen, Flickrin merkittävyys 

kirjaston kannalta on sen tuomassa lisänäkyvyydessä. 

IRC-Galleria on yli 12-vuotiaille tarkoitettu yhteisösivusto. Vuosien saatossa 

Galleria on muuttunut melkoisesti. Nykyisin lähes kaikki teini-ikäiset ja nuoret 

tuntevat Gallerian ja valtaosalla heistä on siellä oma profiili ja kuvia. Jäseniä 

yhteisössä on noin 500 000 ja 13-17-vuotiaista 60 prosenttia käyttää palvelua 

päivittäin. Galleriassa voi jakaa kuvia, kertoa omista kiinnostuksistaan ja kertoa, 

millä kanavilla ”irkkaa”. (Toikkanen 2011.) Kirjastojen kannalta IRC-galleria 

tarjoaa mahdollisuuden olla siellä missä tulevaisuuden potentiaaliset käyttäjät 

tällä hetkellä ovat, mutta kirjaston toiminta-ajatukseen istuvan toimintamallin 

löytäminen IRC-Galleriaan voi olla haasteellista. 

Wiki on tietopankki, jonka tuottavat käyttäjät yhdessä. Muut käyttäjät pääsevät 

muokkaamaan ja korjaamaan jo julkaistua tekstiä. Tästä syntyvä muutoshistoria 

on nähtävissä artikkelin tiedoissa. Wikeistä Suomessa suosituin on Wikipedia-

sivusto, ilmainen tietosanakirja, jonka pohjana ovat artikkelit, joita yhteisö 

tuottaa yhdessä. Wikin tiedon luotettavuutta on arvosteltu kriittisesti. Suuri 

käyttäjämäärä pitänee huolen tiedon oikeellisuudesta varsinkin suosituimpien 

artikkeleiden osalta. (Aalto ja Uusisaari 2009, 37-38.) Kirjastoilla on jonkin 

verran näkyvyyttä Wikeissä, ja Wikejä käytetään kirjastojen välisessä 

toiminnassa. 

Muita sosiaalisen median tunnettuja työkaluja ovat esimerkiksi 

keskustelupalstat, LinkedIn (lähinnä työelämän kontakti- ja 

verkostoitumisväline), Myspace (viihdefokusoitunut verkostoitumispalvelu, joka 

painottuu musiikkiin, uutisiin ja tapahtumatiedottamiseen) ja Second Life 
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(internetissä toimiva kolmiulotteinen virtuaalimaailma, jossa käyttäjät liikkuvat 

luominaan hahmoina), jota voi käyttää virtuaalikokousten pitämiseen tai 

järjestää siellä erilaisia yleisö- ja luentotilaisuuksia. Second Lifen käyttö on vielä 

vähäistä, mutta esimerkiksi jotkut oppilaitokset hyödyntävät Second Lifea 

opetuskäytössä. 
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3 YLEISET KIRJASTOT JA VUOROVAIKUTTEISET 

VERKKOPALVELUT 

Tässä luvussa lähestytään sosiaalista mediaa yleisten kirjastojen verkossa 

toimivien palvelujen osana. Ensin käsitellään yleisten kirjastojen velvollisuuksia 

verkkopalvelujen järjestämiseen ja niiden laadun arviointiin. Tämän jälkeen 

tarkastellaan asiakkuuden muuttunutta käsitettä ja asiakkaiden näkökulman, 

osallistuvuuden ja vuorovaikutteisuuden merkitystä kirjastopalveluiden 

kehittämisessä. Verkkostrategian luominen sekä kirjasto-organisaation toiminta 

sosiaalisessa mediassa otetaan esille siihen vaikuttavien tavoitteiden, etujen ja 

haasteiden pohdinnan kautta. Lopuksi luodaan vielä katsaus kirjastojen 

sosiaalisen median palvelujen tutkimuskenttään. 

3.1 Verkkopalveluiden järjestäminen ja arviointi 

Kirjastolaissa määritellään, että 

yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön 
yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, 
jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, 
kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.  

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja 

vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen 

kehittymistä. (Kirjastolaki 4.12.1998/904.) Lain tasolla on siis huomioitu 

vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen kirjastoissa, jolloin 

perustellusti myös palveluiden toteuttamista tulee arvioida.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan on linjannut Suomen yleisten 

kirjastojen toiminnan suunnasta ja päämääristä Kirjastopolitiikka 2015 -

ohjelmassa (2009, 9), että 

perusopetuksen ohella yleinen kirjasto toteuttaa ja vahvistaa Suomen 
perustuslaissa todettuja kansalaisen sivistyksellisiä perusoikeuksia. Julkinen 
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valta turvaa oikeuksien toteutumisen parhaiten ylläpitämällä laadukkaita kirjasto- 
ja tietopalveluja. 

Samassa ohjelmassa todetaan kirjastopalvelujen tasovaatimusten kasvavan, 

kun kansalaisten koulutustaso nousee ja tiedon ja kulttuurin kenttä 

monimutkaistuu. Kansalaisille on taattava oikeus osallistua kulttuurielämän ja 

tieteen kehitykseen. Tätä osallistuvuutta mahdollistavat omalta osaltaan 

sosiaalisen median palvelut, joita kirjasto voi tarjota.  

Opetusministeriö kiinnitti 2000-luvun alussa huomiota tietoyhteiskunnan 

kansalaistaitojen kehittämiseen ja otti tavoitteeksi, että Suomi on osaamis- ja 

vuorovaikutusyhteiskuntana kärkimaita maailmassa vuoteen 2004 mennessä. 

Tämä huomioidaan strategioissa edelleen, nyt näiden taitojen ylläpidon ja 

kehittämisen sekä medialukutaidon näkökulmasta (YKN-strategia 2011-2016, 

6). Tämän taidon tarve korostuu sosiaalisessa mediassa, jossa sisällöntuotanto 

on useimmiten kontrolloimatonta ja julkaisu- ja kommentointikynnys matala, 

kuten jo aiemmin tässä kehittämistyöraportissa on todettu. 

Yleisten kirjastojen verkkostrategian tarpeesta on puhuttu jo useampia vuosia 

(ks. esimerkiksi Sinikka Sipilän haastattelu, Kansalliskirjastolehti 4/07). Asia 

eteni, kun Yleisten kirjastojen neuvosto ryhtyi laatimaan strategiaa yleisille 

kirjastoille ajalle 2009-2015, jonka osana oli myös verkkostrategian luominen. 

Sosiaalisen median kasvanut yleinen käyttö osana ihmisten arkipäivää asettaa 

kirjastoille paineita verkkostrategioiden luomiseen tai olemassa olevien 

strategioiden tarkistamiselle. Tarkoitus olisi, että ne vastaisivat verkkopalvelujen 

käytön kasvun tuomia haasteita ja tarjoaisivat välineitä uusien, 

vuorovaikutteisten kanavien hyödyntämiseen kirjastojen mission kannalta 

mielekkäästi ja tehokkaasti. 

Muuttuneen asiakkuuskäsitteen (Holmberg ym. 2009, 149-150) myötä 

asiakkaiden näkemykset palveluiden laadun tarkkailussa ja palvelukäytänteiden 

kehittämisessä ovat tulleet tärkeiksi kirjastoissa. Jo vuonna 1998 valmistunut 

valtion ja kuntien yhteisesti hyväksymä Julkisten palveluiden laatustrategia nosti 

esille asiakaslähtöisyyden laatutyön perustana. Peruspalveluohjelma 2011-

2014 painottaa asiakasnäkökulmaa peruspalveluiden arvioinnissa. Asiakkaiden 



23 
 

TURUN AMK:N KEHITTÄMISTYÖ | Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen 

näkökulma palveluiden arviointiin on erilainen kuin palveluja tuottavalla taholla. 

Asiakkaiden mielestä hyvän palvelun kriteerejä ovat monet kokemukselliset 

seikat, kuten palvelun ystävällisyys, kohteliaisuus ja luotettavuus, mutta myös 

tietyt helposti mitattavat tekijät kuten aukioloajat. (Yleisten kirjastojen 

laatusuositus, 13-14.) 

Yleisten kirjastojen laatusuosituksessa tuodaan asiakaslähtöisyys esille 

seuraavasti: 

asiakaslähtöisyydessä on tärkeää kuunnella asiakasta, ymmärtää mitä asioita 
asiakas arvostaa ja millaisia tavoitteita hänellä on. - - Kirjasto instituutiona ei 
asiakkaalle sinänsä ole arvokas. Arvokkaita ovat sen tarjoamat aineistot ja 
palvelut. Asiakaslähtöisesti toimivassa kirjastossa asiakas on myös toimija, ei 
pelkästään toiminnan objekti. Asiakkuuslähtöisyyden avaintekijöitä ovat 
saavutettavuus ja vuorovaikutteisuus." (2010, 13-14.) 

Asiakkaiden uskotaan toivovan sujuvaa yhteistyötä kirjastojen kanssa, jossa 

yhtenä osana on, että kirjasto ottaa vastaan virikkeitä asiakkailta ja poimii niitä 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja toimintakulttuurista.  

3.2 Kirjastojen toiminta sosiaalisessa mediassa 

Yhteisöllisyys on verkkomaailman viime aikojen voimakkaasti lisääntynyt 

elementti. Se on nopeuttanut verkon teknistä kehittymistä, sillä tyydyttääkseen 

sovellustasolla yhteisöllisyyden ja ihmisten yhdessä toimimisen tarpeita, 

tekniikankin on tarjottava luovuutta ja uusia ratkaisuja. Web 2.0 ja Kirjasto 2.0 

ovat joidenkin mielestä ohjanneet liikaa kehitystä, jolloin tekninen kehitys on 

päässyt määrittelemään etenemistä sisältöjen sijaan. Kirjastomaailma voi silti 

hyödyntää tätä kehitystä ja osallistua yhteisöllisten verkkopalveluiden 

toimintaan. Tärkein osa verkkoyhteisöllisyydestä ovat osallistuminen ja 

avoimuus. (Yleisten kirjastojenneuvosto 2011.) 

Tuija Heikkilä pohdiskelee 2010 Kirjastolehden verkkoartikkelissa josko kirjastot 

osallistuvat sosiaalisen median toimintaan kovin riittämättömin perustein ja 

varustautumatta tavoittein ja taidoin. Hän kirjoittaa perustuen vuonna 2009 

kahdeksalle kirjastolle tehtyyn kyselyyn, että  
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kysymyksen 'Kuka päättää missä sosiaalisissa medioissa kirjasto näkyy', 
vastaukset erosivat toisistaan täysin: yhtäällä oltiin liikkeellä kokeilumielellä ilman 
päätöstä, parissa kirjastossa päätöksen teki kirjastotoimenjohtaja tai johtoryhmä. 
Useimmissa tapauksissa kirjastojen taustaorganisaatiolla – kaupungilla tai 
yliopistolla – ei ollut kirjattuja periaatteita näkymisestä sosiaalisessa mediassa. 
Vain yhdessä kaupungissa oli asiasta tarkat säännöt. (Heikkilä 2010.)  

Heikkilä esittää artikkelinsa päätteksi hyvän kysymyksen siitä käyttävätkö 

kirjastot sosiaalista mediaa kuitenkin lähinnä yksisuuntaiseen tiedottamiseen 

eikä niinkään vuorovaikutteisuutta tavoittelevana toiminnallisena foorumina. 

Sosiaalinen verkostoituminen ja kommunikaatio ovat ”sisältö” ja ratkaiseva 

tekijä kiinnostukselle, joka puolestaan vasta saa aikaan jatkuvuutta. (Emt.) 

Sunniva ja Sannemann puhuvat uudenlaisesta omistajuudesta, jota kirjasto 

käyttäjiltään tarvitsee (Sunniva ja Sannemann 2009, 8). Tässä kehittämistyössä 

nähdään omistajuutta on osaltaan luovana tekijänä sosiaalinen media, joka 

mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja yhteisten sisältöjen luomisen. 

3.2.1 Tavoitteet 

Miksi toimia sosiaalisessa mediassa? Tämä jää Korven (2010,12) mukaan 

usein hämäräksi niin yksilöille kuin organisaatioille. Sosiaalisessa mediassa 

toimimista saatetaan pitää tekniikaltaan liian haasteellisena. Saatetaan myös 

ajatella, ettei ole mitään erityistä sanottavaa tai julkaistavaa. Aalto näkee, että 

on arvo sinänsä, että yritykset ovat läsnä samoilla areenoilla kuin asiakkaat. 
(Aalto 2010, 5).  

Luonnollisesti jokainen kirjasto huomioi oman kohderyhmänsä ja 

asiakasryhmäsegmentoinnin kautta voi myös määritetellä tarjottavien palvelujen 

tason ja tavoitteet (Veijalainen 2011, 16). Sen lisäksi sosiaalisessa mediassa 

toimien voidaan saavuttaa tiettyjä, etukäteen asetettuja tavoitteita. Niin 

kirjastojen kuin muidenkin organisaatioiden osalta nämä tavoitteet ovat usein 

tarkemmin määrittelemättömiä eikä niiden toteutumista mitata. (Heikkilä 2010). 

Korpi tuo esille sosiaaliseen mediaan osallistumisen kolme tasoa. Yrityselämää 

esimerkkinä käyttäen hän jakaa ne seuraavasti:  

• itsensä ilmaiseminen,  
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• kuuntelu ja  

• lisäarvon luominen.  

Itseilmaisija suhtautuu sosiaaliseen mediaan varautuneesti, mutta osallistuu 

kuitenkin mieluummin kuin jää kokonaan sen ulkopuolelle. Blogien ja 

artikkeleiden kirjoittaminen ja julkaisu vailla erityistä kannustusta kommentointiin 

(ja vähäinen mahdolliseen palautteeseen reagointi) on tälle tyylille luontaista. 

Kuuntelulla Korpi tarkoittaa käynnissä olevien, itseä koskevien keskusteluiden 

etsimistä ja seuraamista. Näin pyritään paikallistamaan ja valitsemaan ne 

keskustelut, joiden sisältöön mahdollisesti haluaisi olla mukana vaikuttamassa. 

Kolmas taso, lisäarvon luominen, syntyy, kun saatuihin kommentteihin ja 

kysymyksiin pyritään vastaamaan perusteellisesti ja ratkaisuja etsien. Näin 

syntyy myös uusia kontaktiverkostoja ja samalla profiloidutaan 

asiantuntijaroolissa. (Korpi 2010, 82-85, 90.) 

Mikä näistä edellä mainituista toiminnan tasoista voisi vastata kirjastojen 

osallistumisen tasoa tai tarvetta? Tulisiko perustaa omia palveluita vai 

voitaisiinko hyödyntää jo olemassa olevia avoimia foorumeja? Tätä pohtii myös 

Aalto (2010, 5-6) ja näkee oman palvelun perustamisen eduksi 

käyttäjärekisterin hallinnan, haitaksi heikon näkyvyyden ja sen kautta vähäisen 

kävijämäärän. Hän ehdottaa ratkaisuksi oman palvelun markkinointia avoimissa 

verkostoissa. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että verkostomainen työskentely 

lisääntyy ja siinä on osattava toimia rakentavasti. Markkinointi tulee ottaa 

haltuun myös kirjastoissa: on osattava tuoda esiin niin kirjastoa kuin kirjaston 

henkilökunnan osaamista myös verkossa. Tämän toteuttamiseen tarvitaan 

viestintä-, ihmissuhde- ja markkinointitaitoja. (Veijalainen 2011.) 

Sosiaalisessa mediassa toimimisen syyksi on kirjastoissa nähty muun muassa 

näkyvyyden lisääminen siellä, missä ihmiset ovat (viettävät aikaansa ja hoitavat 

asioita), profiloituminen nykyaikaisena ja ennakkoluulottomana toimijana, 

imagon nostaminen, tiedottaminen sekä yritys tavoittaa asiakkaita, jotka eivät 

käytä kirjaston kotisivuja. Sosiaalisessa mediassa toimimisen tavoitteena on 

huomioitu kirjaston näkyvyys myös ei-käyttäjille. Kirjastojen esiintyminen 
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sosiaalisessa mediassa on usein yhteisöprofiiliin pohjautuvaa osallistumista 

esimerkiksi Facebookissa, jota pidetään hyvänä viestintäkanavana. (Heikkilä 

2010; Andersson 2011.) 

3.2.2 Edut 

Sosiaaliseen mediaan osallistuminen mahdollistaa vuorovaikutuksen, mikä 

puolestaan voi auttaa kehittämään palveluja ja niiden laatua saadun palautteen 

kautta. Aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen mediaan ja saatujen 

kehittämisehdotusten toteuttaminen synnyttää luottamusta ja lisää asiakkaiden 

sitoutumista toimintaan vastedes, kuten aiemmin tässä raportissa Holmbergin 

ynnä muiden (2009) perusteella esitettiin. Toiminnalla on siis mahdollisuus sekä 

synnyttää että ylläpitää myönteistä kuvaa toiminnasta – jos tätä mahdollisuutta 

halutaan ja osataan käyttää hyväksi. (Aalto 2010, 7.)  

Korpi (2010, 15) huomioi, että sosiaalisella medialla voidaan sekä parantaa 

löydettävyyttä hakukoneissa että lisätä näkyvyyttä synnyttämällä keskustelua, 

josta sosiaalisessa mediassa lähtökohtaisesti onkin kysymys. Sosiaaliseen 

mediaan osallistumisesta hyödytään kun – ja jos - oma osallistuminen saa 

näkyvyyttä. Sitä taas ei saa, ellei itse osallistu aktiivisesti. Korpi kuitenkin 

huomauttaa, että vaikka sosiaaliseen mediaan ei osallistuttaisi aktiivisesti itse, 

keskustelu omasta organisaatiosta on kuitenkin mitä todennäköiseimmin jossain 

muodossa käynnissä sielläkin. Oma aktiivinen osallistuminen auttaa löytämään 

näitä keskusteluja, ja vastaamaan mahdollisesti saatuun kritiikkiin. Tämä 

puolestaan voi auttaa parantamaan toimintaa ja asiakaspalvelua. (Korpi 2010, 

12.)  

Kustannustehokkuus on yksi ja etenkin julkisella puolella merkittävä sosiaalisen 

median hyöty. Suurin osa työkaluista on ilmaisia ja sisältöä saadaan – tai 

voidaan saada - käyttäjiltä. Kulut mitataan lähinnä henkilökunnan työajassa. 

Toimintatavoissa tarvitaan kuitenkin muutosvalmiutta, joka edellyttää 

joustamista ja uusien asenteiden omaksumista. Haasteellisinta uuden 

viestinnän kannalta on pysyä ajan hermolla vuorovaikutuksen muodoista. 



27 
 

TURUN AMK:N KEHITTÄMISTYÖ | Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen 

Lähtökohtina voivat toimia tiedonvälitys ja pyrkimys hyvään palveluun. (Ahola 

2011; Veijalainen 2011.)  

Jos osallistuu sosiaaliseen mediaan ja toimii siellä aktiivisena keskustelijana, 

oppii samalla lisää sen toiminnasta ja mahdollisuuksista lisätä 

vuorovaikutteisuutta. Sosiaalista mediaa saatetaan välillä liikaakin ajatella 

viestinnän välineenä eikä nähdä sen tarjoamia mahdollisuuksia uuden tiedon 

hankkimiseen ja oppimiseen. Sosiaalisen median kenttää seuraamalla pysyy 

kiinni paitsi nykyhetkessä myös tulevissa kehitysnäkymissä oman alan osalta. 

Samoin tieto ja ideat voivat liikkua nopeammin organisaation sisällä. (Evans 

2010.) 

Sosiaalisen median suurimpia hyötyjä on verkostoituminen, jolla saavutetaan 

näkyvyyttä. Näkyvyydestä syntyy puolestaan uutta kontaktiverkostoa, jossa 

ihmiset voivat kertoa kokemuksistaan ja toimia asioiden puolestapuhujina. 

Tässä yhteydessä mainittakoon WOM-markkinointi (Word of Mouth) eli 

henkilökohtainen suosittelu ”puskaradiossa”. Tätä suosittelevaa markkinointia 

on mahdollista hyödyntää sosiaalisen median verkostojen kautta aktiivisesti. 

(Veijalainen 2011, 14.) Sosiaalisessa mediassa puhutaan vaikuttajayksilöistä, 

joiden suositukset ovat merkittäviä heidän verkostonsa laajuuden ja heidän 

mielipiteensä painoarvon vuoksi.  

Verkostoituminen parantaa lisäksi jo edellä mainittua löydettävyyttä. Asiakkaita 

voidaan kohdata sosiaalisessa mediassa ja lisätä sitä kautta myös asiakkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia ja helpottaa yhteydenpitoa. (Varjoranta 2010, 18; 

Andersson 2011, 28.) Myös palautetta voi helposti ja nopeasti kerätä 

sosiaalisen median avulla. Holmberg ym. (2009) näkeekin sosiaalisen median 

työkalujen eduksi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa niiden 

helppokäyttöisyyden ja nopeuden. Vuorovaikutteisuuden kautta voidaan 

esimerkiksi saada näkyvyyttä kirjaston uusille palveluille. (Ojala 2009, 144.) 

Seppo Verho visioi tulevaisuuden kirjastokonseptia otsikolla "Sosiaalinen 

kirjasto": 
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Vuoropuhelu (- -) opettaa kirjastoja tuntemaan sirpaloituneen käyttäjäkunnan 
moninaista arvopohjaa, tapoja toimia, tiedon tarpeita jne. Tämä on arvokas osa 
käyttäjätietoa, jota tarvitaan kirjaston toiminnan järkevään ohjautumiseen. Usein 
ryhmistä löytyy omalta saraltaan jopa parempaa asiantuntemusta kuin kirjaston 
henkilökunnasta ja he voivat suoraan vaikuttaa kirjaston palveluihin. Asiakkaan ja 
ammattilaisen raja hämärtyy. (Verho 2009, 70).  

Verhon visiossa tulevaisuuden kirjastossa tulevat painottumaan vapaaehtoisten 

toimijoiden kirjastoon tuomat sisällöt muun muassa tapahtumatuotannon 

muodossa ja se, että kirjasto tulee vastedes kohtaamaan asiakkaita niin reaali- 

kuin virtuaalimaailmassa. Kehittyvät organisaatiot ymmärtävät, että toiminnan 

arvo syntyy vasta vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, mihin 

tietoverkko tarjoaa hyviä uusia mahdollisuuksia kirjastoille. (mts., 70, 77.) 

Verhon mukaan  

inhimillisyys vetää ihmisiä verkkopalveluihin aktiivisiksi osapuoliksi. Tärkein arvo 
ei ole sisällössä, vaan palvelun mahdollistamissa sosiaalisissa 
vuorovaikutussuhteissa tämän sisällön ympärillä. (Verho 2009, 79.)  

Samu Reijonen on pohtinut tämän vuorovaikutussuhteen merkitystä. Pohjaten 

tilastoihin nuorten merkittävästä siirtymisestä internetin ympärillä tapahtuvaan 

ajanviettoon hän esittää, että sosiaaliseen mediaan osallistuminen  

tarjoaa keinon päästä mukaan digitaalisen sukupolven elämään. (Reijonen 2009, 
13).  

Kuitenkin internetin käytön lisääntyminen on nähtävissä myös iäkkäämpien 

keskuudessa. Tilastokeskuksen (2011) mukaan ikäryhmässä 16–74-vuotiaat 89 

prosenttia käyttää internetiä, mutta käyttö lisääntyy vanhemmissa ikäryhmissä 

eniten: 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä tällä hetkellä kymmenellä 

prosenttiyksiköllä vuodessa. Näin ollen kirjaston verkkopalveluiden on 

seurattava myös tätä muutosta suurten ikäluokkien palveluita pohtiessaan. 

Internetin käytön yleisyydessä Suomi on lähellä Euroopan kärkeä. Internetin 

käyttö mobiililaitteila yleistyy nopeasti, älypuhelimien määrä kasvaa. Internetiä 

laajakaistaverkossa käyttävien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2009. 

(Tilastokeskus 2011) Kaikissa ikäryhmissä internetin käyttö arkipäiväistyy 

vauhdilla. Internetiä halutaan ja voidaan käyttää missä tahansa ja milloin 
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tahansa. Kirjastopalveluiden järjestämisen kannalta tämä on sekä tekninen että 

sisällöllinen mahdollisuus ja haaste. 

3.2.3 Haasteet  

Holmberg ja muut kuvaavat, miten vaikeaa on luoda verkkoon toimivaa 

vuorovaikutusta. Mediakäyttäytymisen muotoja on lukuisia ja vain pieni osa 

verkossa liikkuvista aktivoituu tuottajan tai toimijan roolissa. Kuitenkaan 

pelkästään sisällöntuottamista ei voida pitää vuorovaikutteisuuden merkkinä, 

vaan myös niin sanottu hiljainen vuorovaikutus esimerkiksi tuotteen tai 

tapahtuman suositteluna Facebookissa tai omassa blogissa on sekin 

osallistumista ja vuorovaikutteista toimintaa. (Holmberg ym. 2009, 162-167.) 

Internetissä liikkuessa tämä näyttäisi pitävän edelleen paikkansa, kommentointi 

esimerkiksi kirjastojen Facebook-sivuilla ja blogeissa on havainnoinnin 

perusteella melko vähäistä. 

Vaikka sosiaalisen median työkalut ovat edullisia tai usein ilmaisia, niiden käyttö 

tuo mukanaan piilokustannuksia: toiminta vie työaikaa, kilpailee muun toiminnan 

kanssa resursseista, vaatii kouluttautumista, markkinointia ja suunnittelua. Ei 

ole itsestään selvää, että henkilökunta suhtautuu myönteisesti ja yksimielisesti 

sosiaalisen median käyttöön ja siitä saataviin hyötyihin. Vastuunjako sosiaalisen 

median kentällä toimimisesta työtehtävissä saattaa myös asettaa haasteita. 

Tekijänoikeudet, käyttäjäsopimukset ja päivitykset voivat tuottaa ongelmia. 

Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös tietoturvauhkia, joiden torjumiseen ja 

käsittelyyn kaikissa kirjastoissa ei välttämättä ole osaamista ja resursseja. 

Tämän lisäksi toiminta sosiaalisessa mediassa on kirjastossa usein yhden 

asiasta innostuneen työntekijän varassa, joka on usein tiedottaja, jos sellainen 

kirjastossa on. (Holmberg ym. 2009, 92, 94, 96-100; Heikkilä 2010.)  

Tässä kehittämistyöraportissa jo aiemmin mainittiin, että hyvät ja perusteelliset 

vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja palaute tai kiitos kommenteista luovat 

myönteistä kuvaa toiminnasta ja edistävät käyttäjien tulevaa osallistumista. 

Saatu palaute tai käyty keskustelu ei välttämättä aina ole myönteistä, mikä on 

yksi sosiaalisen median ja lisääntyneen näkyvyyden tuomia haasteita, johon 
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organisaatiossa pitäisi varautua. Vaikka palvelu ja mielikuvat ovat erityisen 

tärkeitä markkinoilla toimiville yrityksille, myös julkisten palveluiden osalta 

palvelun tapa, taso ja laatu sekä asiakaspalaute on nykyään hyvin 

merkityksellinen tekijä palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä 

(Peruspalveluohjelma 2011-2014, Yleisten kirjastojen laatustrategia). Tähän 

haasteeseen vastataan parhaiten, kun virheet korjataan nopeasti ja hyvin 

pyrkien löytämään myönteinen ja asiakasta tyydyttävä ratkaisu. Sosiaalisessa 

mediassa negatiivinen viesti leviää äkkiä ja kuuluu kauas. (Reijonen 2009, 13.) 

Muita sosiaaliseen mediaan organisaation kannalta liittyviä haasteita ovat 

epävarmuus sen soveltuvuudesta organisaation käyttöön ja sen työkalujen 

toimivuudesta, tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta organisaation viestinnässä. 

Yleisimmiksi haasteiksi koetaan avoimuus, keskustelu ja sen hallitsemattomuus 

sekä pelko kontrollin menettämisestä. Näihin haasteisiin voi vastata 

selkiyttämällä mitä sosiaalisessa mediassa olemisella on tarkoitus saavuttaa ja 

millä tavoin. Lisäksi tarvitaan toimintastrategia. Jos toiminnan tarve ja merkitys 

on jäänyt epäselväksi, ei tiedetä mitä työkaluja tarvitaan ja huonosti toteutettu 

palvelu usein johtaa negatiiviseen asiakaspalautteeseen ja tuo huonoa 

mainetta. (Honkala ja Moilanen 2011, 28.) Vakiintuneiden käytäntöjen 

siirtäminen suoraan verkkoon ei välttämättä ole kannattavaa, vaan kannattaa 

pohtia toiminnan ja palvelun toteutus uuden toimintaympäristön pohjalta. 

Sosiaalisen median arvaamattomuus asettaa oman haasteensa; palveluiden 

pysyvyys ja suosio on epävarmaa ja tehty työ voi mennä hukkaan. (Aalto 2010, 

7-8; Pönkä 2010.) 

Vaikka vuorovaikutteisuus on lisääntynyt ja toteutuu kansalaisista suuren osan 

kohdalla myös verkossa, on huomioitava, että kaikkia tämä ei kuitenkaan koske. 

Kuntien verkkoviestintäohjeessa (2010, 34) muistutetaan asiasta seuraavasti: 

Vuorovaikutuskanavia suunniteltaessa on syytä muistaa yhdenvertaisuus. 
Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta tai halua vuorovaikuttaa internetin 
kautta, jolloin heille tulee tarjota vaihtoehtoisia vuorovaikutustapoja. 
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3.3 Sosiaalisen median tutkimus kirjastoalalla 

Erkkolan mukaan suomalaisessa sosiaalisen median tutkimuksessa on 

keskitytty taloudelliseen näkökulmaan (2008, 22). Tästä on helppo olla samaa 

mieltä näin kolme vuotta Erkkolan tutkimuksen valmistumisen jälkeenkin 

lähdekirjallisuuteen ja muuhun materiaalin perehdyttyään. Useimmat löydetyt 

lähdemateriaalit ja sosiaalisesta mediasta tehdyt asiakas- tai käyttäjäkyselyt 

käsittelivät sosiaalisen median mahdollisuuksia markkinoinnissa ja olivat hyvin 

yrityselämäkeskeisiä. Ottaen huomioon, että sosiaalisen median käyttö on 

yleisesti ottaen kasvussa, tällaisillekin kirjaston sosiaalisen median palveluiden 

käyttäjätutkimuksille olisi käyttöä muun muassa toimintaresurssien allokoinnissa 

ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa sekä kehittämisessä. On kuitenkin 

todettava, että sosiaalisen median käyttäjämääristä on helppo tehdä tilastoja, 

mutta välttämättä ei lainkaan niin helppo tehdä luotettavaa käyttäjätutkimusta. 

Käyttäjätutkimusten kysymyksenasettelu ja käyttäjien tavoittaminen on 

haasteellista. 

Julkaistuja kirjastojen sosiaalisen median palveluiden käyttäjätutkimuksia ei 

tämän tutkimuksen taustaksi juurikaan ollut saatavilla. Sosiaalinen media tai 

sen tarjoamat toimintamahdollisuudet sinällään huomioidaan hyvinkin useasti 

kirjallisuudessa yhtenä osana kirjaston (etenkin suunniteltua ja tulevaa) 

toimintaa. Painotus on tällöin ollut pääsääntöisesti markkinointi- ja 

tiedotusnäkökulmassa eikä esimerkiksi muuttuvan asiakkuuden ja 

verkkoläsnäolon tai -yhteisöllisyyden mukanaan tuomassa kirjaston toiminnan 

muutostarpeessa.  

Vaski-kirjastoja ajatellen vuonna 2010 tehty Sini-Maria Liimataisen opinnäytetyö 

antaa hyvän taustan tällekin, spesifimpää osa-aluetta eli sosiaalista mediaa, 

käsittelevälle työllemme. Liimatainen tutki Loki-kirjastojen eli Vaski-kirjastoa 

edeltäneen varsinaissuomalaisen kirjastokimpan asiakkaiden tyytyväisyyttä 

alueensa kirjastopalveluihin. Hän pyrki selvittämään, miten hyvin kirjastojen 

yhteiset palvelut ja yhteistyö tunnettiin ja miten palvelut vastasivat asiakkaiden 

toiveita ja tarpeita. Aineistoa kerättiin kyselyllä, joka toteutettiin sekä internetissä 

että paperiversiona. Tutkimus suoritettiin jo vuonna 2008, joten varsinaisten 
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sosiaalisen median palveluiden käyttöönotto ei ollut tuolloin vielä edennyt 

juurikaan tuolloisissa Loki-kirjastoissa eikä sitä ollut syytä tutkia erityisesti. 

Päivi Ylitalo-Kallio (2009) on arvioinut Metropolian kirjaston verkkopalveluiden 

käytettävyyttä ja sosiaalisen median käyttöä kirjaston viestinnässä. Kyseessä 

on hankemuotoinen opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoululle. 

Hankeraportista on omalle kehittämistyöllemme tutkimukselliselta kannalta 

hyötyä, koska tutkimusmenetelmänä on käyttäjäkeskeinen kyselytutkimus ja 

tutkimuskohteena asiakastyytyväisyys myös sosiaalisen median palveluihin. 

Toisaalta Ylitalo-Kallio on kuitenkin keskittynyt tietotekniseen 

käytettävyysaspektiin, joka ei ole tämän kehittämistyön kannalta keskeinen 

selvitettävä kysymys. Ammattikorkeakoulun asiakaskunta myös eroaa yleisten 

kirjastojen asiakaskunnasta, mutta sosiaalisen median luonne ja verkkopalvelut 

vetävät puoleensa asiakkaita erilaisista käyttäjäkunnista, joten rajoitusta ei voi 

siirtää suoraan samalle tasolle kuin kirjaston fyysisen käytön osalta.  

Tuomas Aitonurmi tutki (2010) opinnäytetyössään Turun kaupunginkirjaston 

toimeksiannosta Turun kaupunginkirjaston musiikkiosaston asiakkaiden (ja 

muutaman kirjaston työntekijän) näkemyksiä musiikkiaiheisten 

verkkopalveluiden kehittämisestä. Vaikka kyseessä ei ole suoranaisesti 

sosiaalisen median tutkimus, Aitonurmen tutkimusasetelma tarjosi 

kehittämistyöllemme ideoita ja sen kyselytutkimukseen saadut vastaukset ja 

kyselyn tulokset vertailukohdan omille tuloksillemme. 

Suvi Veijalainen (2011) on tehnyt lopputyön, jonka aiheena oli kirjastojen 

markkinoinnin kehittäminen. Tutkimuksessa huomioidaan myös sosiaalisen 

median rooli kirjaston markkinoinnissa. Veijalaisen lopputyö on hyvin tuore ja 

tarjoaa kehittämistyöllemme kaivattua, erityisesti kirjastonäkökulman 

huomioivaa ja samalla markkinointiin liittyvää taustatietoa. Louise Andersonin 

(2011) kandidaatin tutkielma Det gäller att hänga på – en studie om 

marknadsföring av folkbibliotek via sociala medier käsittelee myös yleisten 

kirjastojen ja sosiaalisen median suhdetta markkinointinäkökulmasta. 

Tutkimusten osalta pitää huomioida, että niissä maissa, joissa kirjastojen 
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rahoituspohja on toisenlainen kuin Suomessa, myös sosiaalisen median 

käyttöön liittyy toisenlaisia kysymyksiä. 

Parhaillaan käsityksemme mukaan Åbo Akademissa on tekeillä väitöskirja, 

jossa tutkitaan laajemmin Vaski-kirjastojen sosiaalisen median ja 

verkkopalveluiden kenttää, mutta kyseinen tutkimus ei ole vielä saatavilla. Sen 

sijaan Kim Holmbergin ynnä muiden (2009) teos Kirjasto 2.0: Muuttuva 

osallistumisen kulttuuri tarjoaa paljon kehittämistyömme kannalta. Teoksessa 

käsitellään Kirjasto 2.0 käsitteen ja muuttuvan osallistumisen kulttuurin lisäksi 

sosiaalista mediaa kirjastokontekstissa, muuttuvaa kirjaston asiakkuuskäsitettä, 

kirjastoammatin muutospaineita ja vuorovaikutteisuutta. Esille nostetaan myös 

vuorovaikutuksen luomisen haasteet. 

Tutkimuksen ja opinnäytteiden osalta sosiaalisen median luonteen huomioiden 

on hyvä tehdä katsaus sosiaaliseen mediaan itseensä. Wiki-alustalla toimiva e-

oppimiskeskus tuo esille myös sosiaalinenmedia.org -sivun, jossa on listausta 

sosiaaliseen mediaa liittyvistä väitöskirjoista, pro gradu -tutkielmista ja 

opinnäytetöistä. Se tuskin on aivan täydellinen, mutta sivustoa 13.11.2011 

tarkasteltaessa siellä ei ollut yhtään suoraan kirjaston sosiaalisen median 

käyttöön liittyvää tutkimusta, mitä voi pitää jo hieman outona havaintona. 

Ovatko kirjastot irtisanoutuneet sosiaalisen median kehittämisestä ja 

tutkimuksesta vai eikö kirjaston sosiaalisen median palveluita tunneta tai niiden 

vaikuttavuutta epäillään? Tuskin asia näinkään on, vaan palveluiden rajallinen 

käyttäjämäärä, tarjonta ja uutuus kirjastokonseptissa lienevät tätäkin ilmiötä 

osittain selittäviä tekijöitä. 
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4 VASKI-KIRJASTOT JA SOSIAALINEN MEDIA 

Vuonna 2010 Vaski-kirjastoilla oli yhteensä 93 400 lainaaja-asiakasta, joka on 

35,3 prosenttia alueen asukasmäärästä (Turun kaupunginkirjasto 2011a). 

Julkaisemattoman Vaski-tilaston mukaan elokuussa 2011 lainaaja-asiakkaita oli 

vajaat 104 000. 

Verkkokäynnit ohittivat lainaamisen käytetyimpänä kirjastopalveluna Turussa 

vuonna 2008 (Turun kaupunginkirjasto 2011a.) Kuviosta 1 näkyy, että vuonna 

2010 Vaski-kirjastojen verkkopalveluissa vierailtiin noin 5,3 miljoonaa kertaa, 

kun aineistoa lainattiin lähes 4,7 miljoonaa kappaletta (Turun kaupunginkirjasto 

2011b.) 
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Kuvio 1. Vaski-kirjastojen lainat ja verkkokäynnit vuonna 2010. 

 

Kirjastonkäyttäjien voimistuva verkkopalveluiden käyttö antaa vahvan perusteen 

kehittää sähköisiä palveluja myös sosiaalisessa mediassa. 

4.1 Strategisia linjauksia 

Vaski-kirjastojakin koskeva Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2009-2013 

esittää, että 
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kirjastonkäyttäjät ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja rikastuttavat 
toimintaa omalla asiantuntemuksellaan.  

Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisten arvojen joukossa on mainittu 

asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisestä palvelusta nostetaan esille tarve 

muutosten ennakointiin ja palvelutarpeiden tunnistamiseen, palvelukonseptien 

kehittäminen käyttäjäryhmittän sekä tilan tarjoaminen käyttäjien omalle 

toiminnalle. Tästä esimerkkinä voi toimia sosiaalinen media ja sen palvelut 

samoin kuin fyysisen tilan luomat mahdollisuudet. Myös tiedonalojen ja 

sisältöjen hallinnasta on johdettu strategiaan verkkopalveluiden kehittämisen, 

hallinnan ja opettamisen sekä verkkopalvelujen ja tietojärjestelmien 

uudistamisen tarve. Tietoyhteiskunnan kehittymisen vaikutuksena kirjastoon 

nähdään erityisesti verkkoläsnäolon korostuminen. 

Tulevaisuuden kehittämislinjoiksi Varsinais-Suomen kirjastoissa nähdään 

yhteiset verkkopalvelut, kirjastojärjestelmäyhteistyö, palvelujen saavutettavuus, 

viestintä ja kehittäminen. Sosiaalisesta mediasta strategiassa ei mainita mitään 

erikseen, mutta se liittyy tai voi liittyä kaikkiin näistä. Sosiaalisen median 

monipuolisuus ja –muotoisuus (katso luku 2) näkyy myös tässä sen usean 

toiminnan läpäisevässä ominaisuudessa. 

4.2 Sosiaalisen median palvelut Vaski-kirjastoissa 

Tämän kehittämistyön toteuttamisen aikana Vaski-kirjastoilla käytössä olleet 

sosiaalisen median palvelut on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Vaski-kirjastojen tarjoamat sosiaalisen median palvelut vuonna 
2011. 
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Facebook on käytetyin sosiaalisen median työkalu Vaski-kirjastoissa: jokaisella 

Vaski-kirjastoverkostoon kuuluvalla kirjastolla on oma Facebook-sivu. 

Verkkoviestintäryhmän vastuuhenkilön Aki Pyykön mukaan Vaski-kirjastoille on 

annettu suositus perustaa Facebook-sivu. Facebook on tavoittavin Vaski-

kirjastojen sosiaalisen median palvelu. Vuonna 2010 Vaski-kirjastojen 

Facebook-sivustoilla vierailtiin 18 422 kertaa (Turun kaupunginkirjasto 2011b.)  

Sarjisto on sarjakuviin erikoistunut sivusto Facebookissa, jota ylläpitävät Turun, 

Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastot. Kirjoittajien nimet on mainittu Facebook-

sivun tiedoissa. Sivusto on perustettu syyskuussa 2010 ja se ilmoitetaan Vaski-

kirjastojen ylläpitämäksi. Kaarina tosin liittyy Vaskiin vasta vuonna 2012, mutta 

kirjastoverkostoon liittyvää yhteistyötä on nähtävästi jo tällä hetkellä 

sosiaalisessa mediassa. (Sarjisto 2011.) 

Blogien merkitseminen palvelulistaukseen on haasteellista, sillä kaikkien 

blogien kohdalla ei ole selvää merkintää ylläpitäjistä tai kirjoitusvastuusta. 

Musasto-blogia ylläpitävät Turun, Raision ja Kaarinan musiikkiosastot ja Musta 

naakka -blogia tarkemmin määrittelemättömät "Vaski-kirjastojen työntekijät". 

Blogit toimivat pääsääntöisesti Wordpress-blogialustalla, poikkeuksena on 

Sivullinen Stooreja, joka toimii Blogspot-alustalla. Vaski-kirjastojen blogeissa 

vierailtiin 29 684 kertaa vuonna 2010 (Turun kaupunginkirjasto 2011b.) 

Musasto-blogi perustettiin keväällä 2010 ja on löytänyt hyvin paikkansa Vaski-

kirjastojen sosiaalisen median palvelujen joukossa. Musastolla pyritään 

tarjoamaan vuorovaikutuksellinen kanava asiakkaiden ja kirjastojen välille ja 

parantamaan tiedotusmahdollisuuksia musiikkikirjastojen toiminnasta. 

Toimitettua sisältöä tuottaa toistakymmentä kirjoittajaa. Musasto saa juttuja, 

ideoita ja ehdotuksia eri puolilta kirjastoja musiikkikirjastoammattilaisten 

tuottaman sisällön lisäksi. Musastolla on myös Facebook-sivu. (Musasto 2011.) 

Musta naakka -blogia kirjoittavat Vaski-kirjastojen työntekijät. Se perustettiin 

maaliskuun lopussa 2009 Turun kaupunginkirjaston henkilökunnan kanavaksi, 

jonka kautta kirjastohenkilökunta voisi kertoa esimerkiksi omista luku- ja 

kuuntelukokemuksistaan, avata kirjaston aineistoja ja kertoa tapahtumista ja 



38 
 

TURUN AMK:N KEHITTÄMISTYÖ | Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen 

muista kirjastoon liittyvistä asioista. Samalla se voisi toimia asiakkaiden ja 

henkilökunnan yhteisenä, viihtyisänä tapaamispaikkana. (Musta naakka 2011.)  

Sivullinen Stooreja on Stoorin eli Turun pääkirjaston nuorten alueen blogi. 

Siinä pyritään seuraamaan nuoria kiinnostavia asioita ja ilmiöitä sekä elämää ja 

nuoria koskettavia tapahtumia kirjastossa ja sen ulkopuolella. Tekstejä on 

luettavissa syksystä 2007 alkaen. Blogin tekoon osallistuvat myös nuoret. 

Stoorilla eli nuorten alueella on myös oma Facebook-sivu. (Sivullinen stooreja 

2011.) 

Skarven on Turun kaupunginkirjaston ruotsinkielinen kirjallisuus- ja 

kulttuuriblogi. Skarven on perustettu elokuussa 2011. (Skarven 2011.) 

Sähköinen kirjasto perustettiin e-kirjoista keskustelua ja niistä tiedottamista 

varten. Blogin perustamisen taustalla on Turun kaupunginkirjaston 

osallistuminen Opetusministeriön rahoittamaan projektiin (yhdessä Helsingin 

kaupunginkirjaston kanssa), jossa pyritään selvittämään lukulaitteiden 

tulevaisuutta kirjastoissa. (Sähköinen kirjasto 2011.) 

Verkko haltuun! on blogi, jossa kerrotaan Verkko haltuun! Nätet i besittning -

projektin (kaksivuotinen, syyskuussa 2009 alkanut ESR-projekti) etenemisestä 

ja tiedotetaan projektia koskevista tapahtumista. Sen lisäksi keskustellaan 

erilaisista teemoista, kuten vuorovaikutuksesta, sosiaalisesta mediasta, 

oppimisesta, kansalaistaidoista ja kirjastoista. Kirjoitusten toivotaan olevan sekä 

suomen- että ruotsinkielisiä ja niin projektiin kuuluvien kuin sen 

ulkopuolistenkin, keskustelunaiheista kiinnostuneiden käytössä. (Verkko 

haltuun! 2011.) 

Wikejä Vaski-kirjastojen palvelujen joukossa on kaksi: Vaskin oma Asiakkaan 

kirjasto -projekti (Wikispaces), jossa projektia ja sen kulkua käsitellään. 

Kirjasampo (KirjastoWiki) puolestaan on valtakunnallinen kaunokirjallisuuden 

verkkopalvelu, josta vastaavat Turun kaupunginkirjasto ja Kirjastot.fi. 

Sosiaalisen median työkaluja hyödyntäviä verkkosivuja, joita Vaski-kirjastot 

tarjoavat käytettäviksi omien verkkosivujensa kautta ovat muun muassa 
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kirjasampo.fi ja boksampo.fi (suomen- ja ruotsinkielinen kaunokirjallisuuden 

verkkopalvelu), Okariino.fi (lasten kirjallisuus- ja kulttuurisivusto 6-12 -vuotiaille), 

Sivupiiri.fi (nuorten lukukokemussivusto), Kirjastokaista.fi (avoin verkkopalvelu, 

näkökulmia kirjastoihin ja kirjastoalaan videoiden ja radio-ohjelmien muodossa) 

ja Kysy kirjastonhoitajalta (kaikille avoin kirjastopalveluiden kokonaisuus).  

Vaski-kirjastoilla on edellä mainittujen lisäksi määräaikaisia kampanjoita, jotka 

näkyvät sosiaalisessa mediassa kuten syksyllä 2011 Turun kaupunginkirjaston 

koordinoima valtakunnallinen Lukulampun valossa –kampanja. 

Vaski-kirjastot houkuttelevat Facebook-sivuilleen tasaisesti uusia ystäviä. Vaski-

kirjastojen yhteenlasketut ystävämäärät vuonna 2011 esitetään kuviossa 2. 

Myös musikkiin ja sarjakuviin keskittyneet Musasto ja Sarjisto ovat saaneet 

uusia ystäviä vuoden mittaan. Vaski-kirjastojen Facebook-sivut kiinnostivat 

joulukuussa 2011 kaikkiaan 4 360 ihmistä niin paljon, että he ryhtyivät niiden 

ystäviksi ja seuraamaan niiden uutisvirtaa. 
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Kuvio 2. Vaski-kirjastojen yhteenlasketut Facebook-ystävämäärät vuonna 2011. 
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Kuvioon 3 kokosimme kunkin Vaski-kirjaston Facebook-sivujen ystävämäärät 

vuosineljänneksittäin vuonna 2011. 

Kunkin Vaski-kirjaston Facebook-ystävämäärät 
vuonna 2011
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Kuvio 3. Kunkin Vaski-kirjaston Facebook-ystävämäärät vuonna 2011. 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen aihe, rajaukset ja viitekehys 

Kehittämistyömme tavoitteena on selvittää asiakaskyselyllä 

varsinaissuomalaisten Vaski-kirjastojen tarjoamien sosiaalisen median 

palvelujen käyttöä. Vaski-kirjastoverkostoon kuuluvat Turun kaupunginkirjaston 

lisäksi Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision, Ruskon ja 

Taivassalon kirjastot. Tietojärjestelmä ja kokoelmat ovat yhteiskäytössä: 

samalla kortilla voi asioida kaikissa alueen kirjastoissa, ja minkä tahansa Vaski-

kirjaston materiaalia voi tilata omasta lähikirjastosta lainattavaksi. Vuoden 2012 

aikana Vaski-kirjastojen joukkoon liittyvät Kaarinan, Paimion, Sauvon, Kustavin, 

Laitilan, Pyhärannan, Uudenkaupungin ja Vehmaan kirjastot, jonka jälkeen 

niiden palvelujen piiriin kuuluu lähes 340 000 asukasta eli noin kolme 

neljännestä koko Varsinais-Suomen asukasluvusta. Samalla Vaski-kirjastojen 

tietojärjestelmä ja verkkopalvelut pyritään uudistamaan. Näin tähdätään entistä 

monipuolisempaan ja informatiivisempaan verkkopalveluun, jossa asiakkaiden 

oma sisällöntuotanto mahdollistuu paremmin.  

Ajatus kehittämistyön aiheesta syntyi keskusteluissa Turun kaupunginkirjaston 

palvelujohtaja Ulla-Maija Maunun, palvelupäällikkö Jaana Rantalan ja Vaski-

kirjastojen verkkoviestintäryhmän vastuuhenkilön, Turun kaupunginkirjaston 

kirjastonhoitajan, Aki Pyykön kanssa alkuvuodesta 2011. Vaski-kirjastojen 

tarjoamien sosiaalisen median palvelujen käyttöä ei ole aiemmin selvitetty 

yhteisellä, koko kirjastoverkoston kattavalla asiakaskyselyllä. Vaski-kirjastoissa 

sosiaalisen median työkaluja on otettu valikoidusti käyttöön, ja 

verkkoviestintäryhmä on pyrkinyt luomaan suosituksia yhteisistä linjauksista 

sosiaalisen median työkalujen hyödyntämisessä. Vaskiin kuuluvien kirjastojen 

sosiaalisen median käyttö ja aktiivisuus poikkeaa melko runsaasti toisistaan. 

Vaski-kirjastoissa on pyrkimys saada aikaan yhteinen verkkoviestintästrategia, 

jonka koostamisen taustamateriaalina tämän kehittämistyön myötä saatavaa 

informatiota voidaan käyttää. 
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Vuorovaikutteiseen asiakassuhteeseen pyrkivä kirjasto on yhteydessä sekä 

nykyisiin että potentiaalisiin tuleviin asiakkaisiinsa. Kirjastot liikkuvat kohti 

palvelukulttuuria, jossa asiakas pääsee aktiivisesti vaikuttamaan hänelle 

tuotettaviin palveluihin. (Yleisten kirjastojen laatusuositus, 14-15.) Osallistuvuus 

on merkittävä toimintaan sitoutumista lisäävä tekijä. Kirjastoyhteisöön 

kuulumisen tunne, sosiaalinen vuorovaikutus muiden asiakkaiden kanssa sekä 

yleinen osallisuuden tunne kannustavat tutkimusten mukaan osallistumaan 

aktiivisesti myös jatkossa. (Holmberg ym. 2009, 151). Vaski-kirjastot halusivat 

tarjota asiakkaille mahdollisuuden osallistua kehittämistyöhön tilatessaan 

selvityksen kirjaston tarjoamien sosiaalisen median palvelujen 

asiakaskokemuksista. Samalla tiedusteltiin käyttäjien kehittämisideoita 

sosiaalisen median työkalujen soveltamisesta kirjaston toiminnassa ja yleistä 

tyytyväisyyttä verkkopalveluihin. Tässä kehittämistyössä pitäydytään 

asiakkaiden näkemysten selvittämisessä ja vain sivutaan niiden mahdollisia 

vaikutuksia kirjastotyöhön. 

Verkkopalvelut ovat jo pitkään olleet osa kirjaston toimintaa ja jo jonkin aikaa on 

puhuttu ilmiöstä Kirjasto 2.0. Sen olennainen osa ovat sosiaalisuus ja 

verkkopohjaiset työkalut, joiden avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. 

(Holmberg ym. 2009, 15.) Tilan merkitys kirjastokontekstissa on muuttunut ja 

vuorovaikutteisuus asiakkaiden ja kirjaston välillä tapahtuu yhä lisääntyvässä 

määrin verkossa. Myös asiakkuuden käsite on muuttunut: asiakkaista on tullut 

yhä enemmän aktiivisia osallistujia. Tämän toteutuminen ei kuitenkaan ole 

mahdollista ilman kirjaston henkilökunnan myönteistä asennetta ja heidän 

panostaan. Uudenlaista asiakkuutta määrittelee asiakkaiden aktiivisuus ja 

osaavuus erilaisten mediamuotojen käyttämisessä, palveluiden ja tuotteiden 

muokkaaminen itselle sopiviksi sekä sisällöntuottaminen ja vuorovaikutteisuus 

verkossa. (mts., 149-150, 169.) Tätä taustaa vasten on perusteltua olettaa, että 

myös sosiaalisen median palveluiden arviointi ja kehittäminen kiinnostaa 

asiakkaita ja sille on olemassa tilaus. 

Asiakaspalaute toimii kirjaston lakisääteisen (Kirjastolaki 4.12.1998/904 §2.) 

palvelujen itsearvioinnin osana. Asiakaslähtöiseen toimintaan sisältyy 
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tiedonkeruu kirjastopalveluiden toimivuudesta asiakkaiden näkökulmasta. 

Kokemusten ja asenteiden lisäksi tarvitaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. 

Erityisen tärkeänä kirjaston tulevaisuuden kannalta on tulevien potentiaalisten 

asiakkaiden kokemusten kerääminen ja vastaanottaminen. (Yleisten kirjastojen 

laatusuositus, 14.) Tässä sosiaalisen median tutkimus ja sen kautta suoritettu 

tutkimus voi antaa mahdollisuuden tavoittaa lapset ja etenkin nuoret, jotka 

viettävät jo valtaosan vapaa-ajastaan verkkopohjaisten toimintojen parissa 

(Tilastokeskus 2011). 

Teoreettisena viitekehyksenä tässä kehittämistyössä on sosiaalisen median 

tutkimus. Sosiaalinen media on tutkimusmaailmassa ajankohtainen ja 

uutuusarvonsa vuoksi kiinnostava ilmiö. Tällainen tutkimus soveltuu hyvin 

nykyaikaan, jossa suuri osa ihmistä on valmiiksi ”online” ja heistä monet ovat jo 

kokeneita sisällöntuottajia sosiaalisessa mediassa. (Ropponen 2011.) 

Tutkimuksen kannalta ongelmia on aiheuttanut käsitteen ja ilmiön 

määrittelemisen ongelmat, joihin tässä kehittämistyöraportissa on paneuduttu 

luvussa kaksi. Ropposen (2011) mukaan 

käsitykset 'sosiaalisesta mediasta' tutkimusalustana vaihtelevat huomattavasti: 
Puhutaanko Facebookista, keskustelufoorumeista, blogeista, spesifimmistä 
alustoista vai mistä? (kursivointi Ropposen).  

Hän myös analysoi, että osa sosiaaliseen mediaan liittyvistä tutkimuksista on 

puhtaita markkinointitutkimuksia ja osaa voi nimittää lähinnä varhaisten 

signaalien seurailuksi. Koko sosiaalisen median tutkimus ole suinkaan yksi 

kokonaisuus. (Ropponen 2011.) Sosiaalisen median palvelut osana Vaski-

kirjastojen verkkopalveluja oli kuitenkin suhteellisen selkeästi hahmotettava 

tutkimuskohde. 

Tässä kehittämistyössä korostuvat kirjaston verkkopalveluiden ja 

palvelukonseptin kehittämisen näkökulma, joiden perusta on kirjaston 

palveluiden itsearvioinnin edellyttäminen laadunvalvonnassa (Yleisten 

kirjastojen laatusuositus). Kirjaston itsearvioinnissa korostuu puolestaan, kuten 

edellä on esitetty, asiakasnäkökulman huomiointi ja merkitys. Teoriapohja 

asiakkuuskäsitteen muutokseen on haettu verkkoyhteisöllisyyden, 
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vuorovaikutteisuuden ja osallistuvuuden tutkimuksesta. Sosiaalista mediaa on 

jo käsitelty kehittämistyöraportin aiemmissa luvuissa niin yleisellä tasolla kuin 

kirjaston näkökulmasta. Tämän kehittämistyön taustalla on myös 

kirjastopalveluiden markkinointi- ja tiedotusnäkökulma, joka nousi esille tilaajan 

kanssa käydyissä keskusteluissa. 

5.2 Tutkimusongelma ja aineiston keruu 

Tämän kehittämistyön tarkoitus oli selvittää asiakkaiden näkemyksiä Vaski-

kirjastojen sosiaalisen median käytöstä ja merkityksestä kirjastopalvelun osana. 

Tutkimuksen tehtävänasettelun kautta tehdään tutkimusstrategiset valinnat 

(Hirsjärvi 2005, 128.) Tässä kehittämistyössä käytettiin survey-tyyppistä 

tutkimusstrategiaa. Kirjastojen asiakaskyselyjen toteuttamisessa käy Teemu 

Arinan mukaan helposti niin, että tiedusteltaessa kirjastopalveluiden 

kehittämisideoita amplifioidaankin olemassa olevia käytänteitä eikä uusia 

näkökulmia tai vaihtoehtoisia palvelukäytänteitä saada esille. (Arina 2009, 79). 

Tilastoja ja asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia yhdistämällä päästään 

Laitisen ja Vakkarin (2006) mukaan parhaaseen tulokseen palvelukonseptin 

kehittämisessä. Käytimmekin oman kyselymme tukena tilastoja muun muassa 

Facebookin käytöstä Vaski-kirjastoissa. 

Hernon ja Whitman (2001, 32) määrittelevät asiakastyytyväisyyden seuraavasti: 

Simply put, satisfaction is a sense of contentment, that arises from an actual 
experience in relation to an expected experience. (Kursivointi 
Hernon&Whitmanin) 

Onnistuneesti asiakkaiden palvelutarpeet ennakoiva ja tyydyttävä kirjasto on 

vahvoilla. Vastaavasti välinpitämättömästi asiakkaiden kehittämistoiveiden 

selvittämiseen ja niiden tyydyttämiseen suhtautuva kirjasto ei onnistu 

täyttämään asiakkaiden tarpeita, mikä puolestaan johtaa asiakkaiden 

lisääntyvään tyytymättömyyteen ja kirjastopalveluiden käytön vähenemiseen.  

Kun asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakaskyselyllä, asiakkaat antavat 

helpommin palautetta tärkeiksi kokemistaan asioista. Tyytyväisyys on 

subjektiivisesti koettava asia, mutta se ei tee siitä vähemmän totuudellista 
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mittaria asiakkaiden kokemuksista. Voidaan olettaa, että kyselyssä ilmenevä 

tyytymättömyys tiettyyn toimintaan tarkoittaa, että kyseisen toiminnan 

toteuttamiseen liittyy ongelmia ja siihen toivotaan parannusta. (Laitinen ja 

Vakkari 2006.) Usein asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia käytetään enemmän 

neuvotteluissa ylemmän tilaajatahon kanssa kuin varsinaiseen palvelun 

parantamiseen, arvelevat Hernon ja Altman (2010, 4). 

Tutkimusmetodina toimi internetissä toteutettu lomakekysely, joka oli 

vastattavissa suomeksi ja ruotsiksi. Kysely toteutettiin Webropolin 

kyselysovelluksella. Webropol on internetissä toimiva sovellus, jolla on helppo 

toteuttaa verkkokyselyjä. Webropolin datan analysointi- ja raportointityökaluja 

hyödynnettiin saadun datan käsittelyssä ja tulosten esittämisessä. 

Pohdimme pitkään kysymyksiä ja niiden muotoiluja, jotta saisimme vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Lomakekyselyn kohtia muotoilimme tilaajan kanssa 

käytyjen keskustelujen perusteella ja hyödynsimme omaa osaamistamme 

kirjastoalalta ja käyttäjäkokemuksiamme niin kirjastopalveluista kuin 

sosiaalisesta mediasta.  

Lomakkeen kysymyksissä (liite 2) tiedusteltiin, tuntevatko ja käyttävätkö 

asiakkaat Vaski-kirjastojen sosiaalisen median palveluita ja kuinka tyytyväisiä 

he ovat niihin. Lisäksi pyrittiin selvittämään asiakkaiden mielipide siitä tuovatko 

sosiaalisen median palvelut lisäarvoa kirjaston palvelukirjoon ja miten asiakkaat 

haluaisivat kirjaston sosiaalisessa mediassa osallistua. Avoimen kysymyksen 

avulla tiedusteltiin kehittämisideoita verkkopalveluiden parantamiseksi Vaski-

kirjastoissa. Lisäksi selvitimme yleisesti internetin käyttöä ja perinteisten 

fyysisten kirjastopalveluiden käyttöä taustatiedoiksi sähköisten 

kirjastopalvelujen käytölle. Kyselyn lopussa asiakkaalta tiedusteltiin taustatietoja 

demografista jaottelua varten. Kysely oli avoinna lokakuun alussa 3.–

20.10.2011 hieman yli kaksi viikkoa, jonka aikana saatiin 58 vastausta, joista 

ruotsinkielisiä vastauksia oli kaksi.  

Kehittämistyössä lähestymistapana oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen 

tutkimusote. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimussuuntausta voidaan pitää 
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toisiaan täydentävinä, ja niitä voidaan käyttää rinnakkain. (Hirsjärvi 2005, 127-

128.) Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tuottaa selkeitä, tilastollisesti 

käsiteltäviä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Kvantitatiivisella 

lähestymistavalla pyrimme tuottamaan tietoa, jota olisi mahdollista lähestyä 

myös kvalitatiivisesti. Toisaalta lomaketta luotaessa ja testattaessa 

hyödynnettiin kvalitatiivista lähestymistapaa. Näiden menetelmien yhdistämisen 

kautta pyrimme tuottamaan mahdollisimman käyttökelpoista tutkimustietoa, jota 

Vaski-kirjastot voivat halutessaan käyttää toimintansa arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Tiedon käsittelyprosessi oli sekä deduktiivinen että induktiivinen 

painottuen ensin mainittuun. 

Tutkimuskohteena sosiaalisen median käyttäjätutkimus on haastava ja jättää 

paljonkin avoimia kysymyksiä tutkimuksen luotettavuuden ja tulosten 

yleistettävyyden kannalta. (Ropponen 2011). Tätä asiaa on käsitelty enemmän 

kehittämistyöraportin tulosten luotettavuutta käsittelevässä alaluvussa 

loppupohdintojen yhteydessä.  

Kehittämistyömme primaarimateriaalina ovat sähköiseen lomakekyselyyn 

lokakuussa 2011 saadut vastaukset. Kyselyn toteuttamisen ajankohta sijoittui 

tilaajan toiveesta välille syyskuu-marraskuun alku, sillä korkeakoulujen 

lukuvuosi alkaa syyskuussa ja loka-marraskuuksi 2011 odotettiin Vaski-

kirjastoverkoston laajenemista kahdeksalla kirjastolla (mikä kuitenkin siirtyi 

vuoden 2012 puolelle). Opiskelijat ehtivät aktivoitua asiakkaina syyskuussa 

kaikkien koulutusasteiden aloitettua opetuksen ja kyselyn saama huomio voi 

lisääntyä. Vaski-kirjastojen odotettu laajeneminen taas muuttaisi 

tutkimusasetelmaa ja -joukkoa. Oman kyselyaikaa rajaavan tekijänsä tähän toi 

kehittämistyömme palauttamisaikataulu (joulukuun alussa 2011).  

Aineiston kerääminen on merkittävä osa tutkimusprosessia. Kyselylomake on 

tyypillinen survey-tyyppisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmä. Aineisto, 

joka lomakekysellä saadaan, käsitellään usein kvantitatiivisesti. Kyselyn etuna 

voidaan pitää sitä, että sillä on mahdollista kerätä nopeastikin laaja 

tutkimusaineisto. Lomakekysely on sopiva aineiston hankinnan menetelmä 

silloin, kun otoskoko on suuri, tai kun tutkimuksen tavoitteet ovat sellaiset, että 
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niiden perusteella pystytään asettamaan kysymyksiä, joissa tulkinnanvara on 

hyvin pientä. (Hirsjärvi 2005, 182-184.) Potentiaalinen vastaajajoukko 

lähtökohtaisesti oli suuri ja sähköinen lomakekysely puolsi hyvin paikkaansa 

aineistonkeruumenetelmänä, kun tarkoitus oli tavoittaa verkossa liikkuvat 

käyttäjät. Kyselyn toteuttamista verkossa voidaan perustella siitä perustavasta 

lähtökohdasta, että sosiaalisen median oletettava käyttäjäjoukko on läsnä ja 

tavoitettavissa etenkin verkossa.  

Verkossa toteutetut kyselyt ovat yleistyneet merkittävästi ja internetin käyttäjät 

ovat tottuneet käyttämään niitä. Verkkokyselyn etuja ovat alhaiset kustannukset, 

helppous ja ajan säästyminen, kun vastaukset tallentuvat suoraan sähköisessä 

muodossa. Suora tallentuminen sähköisessä muodossa vähentää myös niitä 

virheitä, joita voi syntyä paperisten vastauslomakkeiden purkamisessa 

sähköiseen muotoon. (Vehkalahti 2008, 48.)  

Kuitenkin tätä toteutusmenetelmää voidaan kritisoida siitä, että kysymystyypin 

painottuessa monivalintakysymyksiin kysely ei välttämättä anna 

mahdollisuuksia yksilön oman ajattelun, kielen tai tunteiden ilmaisuun, ja 

vastausten sisällöstä ei muodostu vastaajan kokemuksia ja ajatuksia täysin 

vastaavaa kuvaa. Tätä puutetta voidaan korjata sisällyttämällä kysymyksiin 

mahdollisuus ”muu, mikä?” -vastaukseen sekä täysin avoimen kysymyksen 

kautta tarjota mahdollisuus vapaaseen ilmaisuun. (Hirsjärvi 2005, 184, 187-

193.) Näin myös tässä kehittämistyössä tehtiin pyrkien siten lisäämään 

mahdollisuuksia laadukkaaseen ja todellisuutta kuvaavaan vastaamiseen. 

Lähdimme muotoilemaan kysymyksiä perustaen näkemyksemme tärkeistä 

selvitettävistä asioista tilaajan kanssa käytyihin keskusteluihin, kokoamaamme 

Vaski-kirjastojen sosiaalisen median palvelukartoitukseen, 

asiantuntemukseemme kirjastoalasta sekä omiin 

kirjastonkäyttökokemuksiimme. Tärkein asia oli luonnollisesti selvittää se, mitä 

asioita tilaaja spesifisti tahtoi saada selville tämän kehittämistyön myötä ja 

formuloida ne kysymyksiksi lomakkeeseen. Hirsjärvi mainitsee, että  
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kyselylomakkeen laadintaa on pidetty jopa taiteen muotona, ja onnistuneen 
lomakkeen aikaan saamisen on nähty riippuvan monenlaisesta tiedosta ja 
persoonallisista kokemuksista. (2003, 191)  

Kyselylomakkeen laadinnan apuna voi käyttää kirjallisuutta, josta mainittakoon 

käyttämämme Kimmo Vehkalahden (2008) Kyselytutkimuksen mittarit ja 

menetelmät sekä Hanna Vilkan (2007) Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen 

perusteet.  

Vaikka tutkimuksen aiheen kiinnostavuutta vastaajalle voidaan pitää 

tärkeimpänä vastaamiseen vaikuttavana seikkana, voidaan lomakkeen 

laadintaan panostamalla tehostaa tutkimuksen onnistumista (Hirsjärvi 2005, 

187). Yksi näistä on kysymysten muodon valinta. Pyrimme kehittämistyön 

lomakekyselyssä asettamaan selkeitä, spesifejä ja lyhyitä kysymyksiä valmiine 

vastausvaihtoehtoineen, jotta vastaamiseen ei kuluisi paljoa aikaa. 

Lomakekyselyssämme käytimme sekä strukturoitua suljettujen kysymysten 

muotoa että puoliavointa ja puhtaasti avointa muotoa. Taustatietoja vastaajista 

keräsimme lomakkeen lopussa monivalintakysymyksillä. Yleisin lomakkeen 

kyselytyyppi perustui skaaloihin. Käytimme kysymyksissä pääosin mukailtua 

Likertin asteikkoa.  

Ennen kyselyn avaamista yleisölle testautimme lomaketta tilaajalla, joka 

puolestaan testautti sitä valitsemillaan tahoilla. Testauskierroksella saatua 

palautetta hyväksi käyttäen tarkensimme lomakkeen kysymyksiä sisällön ja 

muodon osalta. Tätä kyselylomakkeen etukäteistestausta korostavat hyvän 

lomakkeen laadinnan edellytyksenä niin Vehkalahti (2008, 48-49) kuin Hirsjärvi 

(2005, 193). 

Lomakeeseen johtava linkki oli jokaisen Vaski-kirjaston Facebook-sivulla, 

kaikkien kotisivuille sitä ei saatu. Facebook-sivujen kautta se kuitenkin tavoitti 

oletettavasti juuri kirjastojen sosiaalisen median palveluiden käyttäjiä. 

Sosiaalisen median työkalujen toisiinsa linkittävän ominaisuuden vuoksi sen 

myötä saatettiin saavuttaa näkyvyyttä kirjastojen ns. ei-käyttäjien keskuudessa.  
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6 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TULOKSET 

Sähköisellä asiakastyytyväisyyskyselyllä (liite 2) selvitettiin Vaski-kirjastojen 

sosiaalisen median palveluiden käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin lokakuussa 2011. 

Tulosten mukaan käytetyimmät kirjastopalvelut ovat sähköisiä ja Facebook on 

suosituin kirjastopalvelu sosiaalisessa mediassa. 

6.1 Vastaajat 

Kyselyyn vastasi 58 ihmistä, neljännes heistä oli miehiä tai poikia ja kolme 

neljännestä naisia tai tyttöjä. Kuviosta 4 ilmenee, että puolet vastaajista oli 15-

34-vuotiaita, toiseksi eniten oli 35-54-vuotiaita (36 prosenttia). Joka kymmenes 

vastaaja oli 55-74-vuotias. Alle 15- ja yli 75-vuotiaita oli vastaajista kaksi 

prosenttia kumpiakin. 

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma (n=56). 
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Kuvio 5. Vastaajien asema (n=56). 

 

Valtaosa vastaajista oli työssäkäyviä (57 prosenttia), koululaisia tai opiskelijoita 

oli vastaajista 27 prosenttia (kuvio 5). 

Kysely oli suunniteltu nopeasti vastattavaksi: vastaajat käyttivät keskimäärin 

kuusi minuuttia kyselylomakkeen 16:een kysymykseen vastaamiseen. 

Nopeimmat selvisivät kysymyksistä kolmessa minuutissa ja pisimpään 

harkinnut käytti 19 minuuttia. 

Koska kysely oli sähköinen, kaikki vastaajat käyttävät lähtökohtaisesti internetiä, 

mikä käy ilmi myös kuviosta 6. Valtaosa toimii verkossa kiinteällä laitteella (85,5 

prosenttia vastaajista). Seitsemän kymmenestä käyttää kannettavaa laitetta. 

Runsas viidennes käy verkossa kirjastossa. 

Kuvio 6. Internetin käyttöpaikka (n=55). 

kiinteällä tietokoneella (esim. kotona, 
koulussa, töissä) 85,5 % 
kannettavalla laitteella (esim. 
älypuhelin, kämmentietokone, 
kannettava tietokone) 

70,9 % 

kirjastossa 23,6 % 
en käytä internetiä 0 % 
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Kuvio 7. Sähköisten välineiden ja sosiaalisen median palveluiden käyttö (n=57). 

 

Kuviosta 7 käy ilmi, että lähes kaikki vastaajat käyttävät päivittäin sähköpostia ja 

verkkosivuja. Valtaosa käyttää päivittäin tekstiviestejä ja Facebookia. Yli puolet 

käyttää Youtubea ja Wikejä viikoittain. Enemmistö ei käytä, eikä ole 

kiinnostunutkaan käyttämään Secondlifea tai Myspacea. 

Yli puolet vastaajista saa tietoa kirjastopalveluista kirjaston tai kunnan 

verkkosivuilta, kirjaston tiloissa katselemalla ja Facebookista (kuvio 8). Kirjaston 

mainokset ja esitteet tavoittavat 43 prosenttia vastaajista. Vajaa kolmannes saa 

tietoa kirjaston henkilökunnalta ja internetin hakupalveluista kuten Googlesta. 

Tähän kyselyyn vastanneet eivät juurikaan olleet saaneet tietoa 
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kirjastopalveluista perinteisista tiedotusvälineistä eli sanomalehdistä tai 

radiosta. 

 

Kuvio 8. Viestintäkanavat, joista on saatu tietoa kirjastopalveluista (n=58). 

* Muu, mikä: ”Peruskirjasto on ollut lapsesta asti olemassa ja tiedossa” 

6.2 Fyysisten ja sähköisten kirjastopalveluiden käyttö 

Kuviossa 9 esitetään vastaajien viimeisen vuoden aikana käyttämät fyysiset 

(sinisellä) ja sähköiset (oranssilla) Vaski-kirjastopalvelut 

suosituimmuusjärjestyksessä. Viidestä käytetyimmästä palvelusta neljä on 

sähköisiä. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli lainannut kirjastoaineistoa 

vuoden aikana ja hakenut tietoa Vaski-verkkokirjastosta. Vielä tätäkin useampi 

oli käynyt kirjaston verkkosivuilla (94,6 prosenttia vastaajista). Neljänneksi ja 

*
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viidenneksi käytetyimmät palvelut olivat lainojen uusiminen ja aineiston 

varaaminen internetissä. 

Noin 70 prosenttia vastaajista oli varannut itse aineistoa kirjastossa, lukenut 

kirjaston tiloissa ja hakenut kirjastossa itse tietoa. Yli puolet hyödynsi kirjastoa 

kaikille avoimena julkisena tilana esimerkiksi tapaamis- tai ajanviettopaikkana. 

Noin puolet oli tiedustellut henkilökunnalta aineiston sijoittelua, käynyt 

tapahtumassa tai näyttelyssä ja käyttänyt kirjaston tietokonetta. Vajaa 

kolmannes oli käyttänyt sähköisiä tietokantoja. Joka neljäs tilasi 

varastoaineistoa ja käytti kirjaston langatonta verkkoa omalla koneellaan. 

Runsas viidesosa vastaajista uusi lainojaan puhelimitse tai kirjaston 

toimipisteessä. Vajaa viidennes opiskeli kirjaston tiloissa. Kirjastohenkilökunta 

oli tehnyt tiedonhakuja 16 prosentille vastaajista. 
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Kuvio 9. Vuoden aikana käytetyt fyysiset ja sähköiset kirjastopalvelut (n=57). 

 



55 
 

TURUN AMK:N KEHITTÄMISTYÖ | Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen 

 

Kuvio 10. Kirjastopalveluiden käyttökunnat (n=56). 

 

Varsinaissuomalaiset käyvät kirjastossa paitsi omassa asuinkunnassaan myös 

muissa kunnissa (kuvio 10). Jokainen vastaaja asioi keskimäärin kahdessa 

kirjastossa. Kolmannes vastaajista käyttää verkkokirjastoa. 

Kaikki vastaajat käyvät joskus fyysisesti kirjastossa (kuvio 11). Runsas 

kolmannes vastaajista käy fyysisesti kirjastossa viikoittain. Lähes viidennes 

vastaajista käy kirjastossa muutaman kerran vuodessa. Sähköisiä 

kirjastopalveluita käyttävistä runsas kolmannes käyttää niitä pari kertaa 

kuukaudessa, vajaa kolmannes viikoittain ja noin joka kymmenes lähes 

päivittäin. 1,8 prosenttia vastaajista ilmoitaa, ettei käytä lainkaan sähköisiä 

kirjastopalveluita. 

 

Kuvio 11. Asiointitiheys (n=58). 

 

Vastaajat arvioivat varsinaissuomalaisia kirjastopalveluita adjektiivi-ääripäiden, 

esimerkiksi ”hyödyllisen” ja ”tarpeettoman", välillä (kuvio 12). Numeroarvoiksi 

muutettuna varsinaissuomalaiset kirjastopalvelut kokonaisuutena saivat 

keskiarvon 3,86 (kun viisi on paras). 70 prosenttia annetuista arvioista vastasi 
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arvosanaa 4 ja 5. Kuviossa nähdään, että myönteisimmin arvioidut adjektiivit 

olivat hyödyllinen ja miellyttävä sekä tasavahvasti kolmantena houkutteleva ja 

palvelualtis. Heikoimmat keskiarvot saivat adjektiiviparit joustava-jäykkä (3,35) 

ja ainutlaatuinen-tavanomainen (3,40), nämäkin olivat silti lähempänä 

myönteistä adjektiivia kuin kielteistä. 

 

Kuvio 12. Vaski-kirjastopalvelut käyttökokemusten perusteella (n=56). 

 

6.3 Sosiaalisen median kirjastopalveluiden käyttö 

Sosiaalisen median Vaski-kirjastopalveluiden käyttömääriä selvitettiin 

monivalintakysymyksin ja kehittämisideoita pyydettiin avoimella kysymyksellä. 

Tässä luvussa esitellään käyttömääriä ja seuraavassa luvussa vastaajien 

esittämiä kehittämisideoita. 

Käytetyin kirjastopalvelu sosiaalisessa mediassa ovat jonkin Vaski-kirjaston 

Facebook-sivut, joita käyttää 60 prosenttia vastaajista (kuvio 13). Facebookin 

käyttö on ainoa sosiaalisen median kirjastopalvelu, joka on tulostemme mukaan 

Vaski-kirjastojen kymmenen käytetyimmän kirjastopalvelun joukossa. Vajaa 
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kolmannes vastaajista (32,8 %) ei käytä mitään sosiaalisessa mediassa olevaa 

Vaski-kirjastopalvelua. 

 

Kuvio 13. Käytetyt kirjaston tarjoamat sosiaalisen median palvelut (n=58). 

 

 

Kuvio 14. Halutut omat toimintamahdollisuudet kirjasto-aiheisessa sosiaalisessa 
mediassa (n=46). 
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Kuviossa 14 esitetään halutut omat toimintamahdollisuudet kirjasto-aiheisessa 

sosiaalisessa mediassa. Noin seitsemän vastaajaa kymmenestä (69,6 %) halusi 

lukea. Puolet halusi keskustella ja ”tykätä” eli antaa yksinkertaisesti myönteistä 

palautetta valitsemilleen päivityksille. Audiovisuaalista materiaalia halusi 

katsella 46 % vastaajista, samoin vastata kyselyihin. Omaa materiaalia liittäisi 

joka kymmenes, kavereitaan kutsuisi 8,7 prosenttia vastaajista. 

Kaikki vastausvaihtoehdoissa ehdotetut kirjaston toimintatavat sosiaalisessa 

mediassa saivat kannatusta yli puolelta vastaajista (kuvio 12). Eniten toivottiin 

tiedottamista (82 %) ja tapahtumamarkkinointia (79 %). Uutuusesittelyjä, 

henkilökunnan suosituksia ja keskustelua kirjoista toivottiin myös. Vajaata 

yhdeksää prosenttia vastaajista kirjaston toimiminen sosiaalisessa mediassa ei 

kiinnostanut lainkaan. 

 

Kuvio 15. Kirjastolta toivottu toiminta sosiaalisessa mediassa (n=56). 

 

6.4 Kirjastopalvelujen kehittäminen verkossa 

Kolmannes vastaajista vastasi avoimeen kysymykseen siitä, miten kirjasto voisi 

toimia verkossa. Vastaajilla (n=21) oli konkreettisia ehdotuksia palvelujen 
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parantamiseksi (liite 1). Erityisesti Facebook-sivujen kehittämiseksi saatiin 

monia käytännön ideoita. 

Vastaukset ovat kuviossa 16 sosiaalisessa mediassa usein käytettynä 

sanapilvenä eli useasti mainitut sanat ovat suuremmalla kuin harvemmin 

mainitut. Kirjasto-kantaiset sanat mainitaan usein, samoin kirjailijat ja 

kirjallisuus. Sosiaalinen media on toinen suuri kokonaisuus, samoin Facebook 

eri taivutusmuodoissaan. Myös tapahtumat mainitaan usein. 

Kuvio 16. Sanapilvi kirjaston toiminnan kehittämisestä verkossa (n=21). 

 

Kuviossa 17 avoimet vastaukset esitetään ryhmiteltyinä eri näkökulmien 

mukaan. Facebookia haluttiin kehitettävän sisältöjen, toimintojen ja päivitysten 

ajoituksen suhteen. Facebookiin toivottiin pääsivun lisäksi kirjallisuuden 

genrejen mukaisia teemasivuja, jotka olisi kaikki linkitetty pääsivun uutisvirtaan, 

samoin kirjallisuusaiheisten blogipäivitysten toivottiin näkyvän Facebookin 

seinällä. Facebookia toivottiin kehitettävän myös vuorovaikutteiseen suuntaan, 

jossa olisi tarjolla äänestyksiä ja palkintoja. Tapahtumia ja näyttelyitä toivottiin 

näkyviksi kutakin omalla Facebookin tapahtuma-sivullaan (event), mikä 

mahdollistaisi omien kavereiden kutsumisen eli tiedon jakamisen omissa 

verkostoissa. Konkreettinen parannusehdotus oli toive siitä, että tapahtumista 

kerrottaisiin Facebookissa vaikkapa jo viikkoa ennen tilaisuutta, eikä vasta 

päivää-paria ennen. 

Kirjailijoiden ja muusikoiden haastatteluja ja keskustelumahdollisuutta heidän 

kanssaan toivottiin, samoin keskustelumahdollisutta kirjallisuudesta yleensä. 

aikaa ainoastaan e-kirjat eivät ennen esimerkiksi facebook facebookiin facebookin facebookissa graafiseen 

hakemaan henkilöinä henkilökunta hesburgerin hienoa hyviä joilla jokaisesta jolla kaikenlaiset kaikkea kaupunginkirjasto kautta 

kertoisi kirjailijoiden kirjallisuudesta kirjallisuuskeskustelut kirjasto kirjastojen kirjaston kirjastontädit 

kirjastoon kirjastot korvaa kotisivuihinsa kuitenkin kuten käyttäjät leimautua lisäksi lukijat media mediaa mediassa 
melko meneillään missä mitään mukava murhat mutta nimellään ohessa olemassaolon olisi olisivat osallistuvuus 

palvelumuodoista panostaa panostettavan pidän pitää postaus pääse raision reijo saatavuutta satsata siellä sosiaalisessa 
ssinänsä sulkea suomalaiset tapahtuma tapahtumasta tapahtumia tarpeellisia tekijä tiedä tilaukset todella toimintaan 

toivoisin toteutettavissa tunnistettavina turvallinen täydentää uusista vaiheessa vaihtoehtona vaikka vaikuttaisi verkkosivuilta 

verkossa viime voida voisi vähintäänkin yleensä  
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Verkossa toimivaa lukupiiriä ehdotettiin myös. Kirjaston työntekijöille toivottiin 

kasvoja. Kirjasuosituksia odotettiin myös. 

Verkkoa toivottiin voitavan hyödyntää varastotilausten jättöpaikkana. Samoin 

omien varausten tilaa haluttiin seurata. Aineistojen toivottiin olevan 

käytettävissä verkossa. Vaski-verkkopalvelujen ulkoasua ja väritystä toivottiin 

uudistettavan. 

Muut-luokan vastauksissa ei ole selvästi ilmaistua sisältöä kuten esimerkiksi 

vastauskenttään kirjoitettu yksittäinen kysymysmerkki. 

 

Kuvio 17. Kirjaston verkkotoiminnan kehitysideat ryhmiteltyinä. 
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7 POHDINTA 

Asiakkaat odottavat kohdennettuja ja itselleen hyödyllisiä palveluita. 

Sosiaalisessa mediassa toimimisen vaikuttavuus edellyttää toimijalta selkeästi 

määriteltyjä tavoitteita ja toiminnan mittareita. Kirjasto voi tuottaa palveluja 

kustannustehokkaasti sosiaalisen median työkalujen avulla. 

Selvitimme Vaski-kirjastojen sosiaalisen median palveluiden käyttöä ja 

asiakkaiden tyytyväisyyttä niihin. Asiakas on itse paras asiantuntija siinä, mitä 

hän tarvitsee ja toivoo kirjastolta. Hän myös ratkaisee, käyttääkö 

kirjastopalveluja fyysisesti vai sähköisesti. Kirjastot joutuvat kilpailemaan 

ihmisten vapaa-ajasta muiden aktiviteettien kanssa. Tämänkin kehittämistyön 

tuloksista havaitaan, että kirjastopalveluja arvostetaan ja asiakkailla on niistä 

myönteinen mielikuva.  

Yhteisöllisyys verkossa on lisääntynyt viime vuosina ja verkkoläsnäolo korostuu. 

On arkipäiväistä, että verkkoon pääsee missä ja milloin tahansa. Kirjastojenkin 

pitää huomioida tämä kehitys ja pyrkiä käyttämään teknologiaa ja tekemään 

sellaisia sopimuksia, joilla voi poistaa verkkopalvelujen käytön rajoitteita. 

Kokoelmat pitäisi pyrkiä avaamaan verkossa, kuten Vaski-kirjastot ovat 

loppusyksystä 2011 tehneetkin. Tästä ja muista uusista palveluista tulee myös 

kertoa asiakkaille suunnitellusti ja säännöllisesti. Kaikkein tärkein vastattava 

kysymys on nähdäksemme se, mitä hyötyä asiakas palvelulta voi odottaa ja 

mihin hän voi sitä käyttää.  

Kuntatalouden haasteet koskettavat myös kirjastoja ja vaativat arvioimaan 

palveluja kustannustehokkaasti. Tässä tilanteessa sosiaalisen median monet 

edulliset tai täysin ilmaiset työkalut voivat olla hyödyksi muun muassa viestintä- 

ja markkinointikanavina ja tuoda ihmisiä monipuolisten kirjastopalvelujen 

käyttäjiksi. 
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7.1 Vaski-palveluiden kehittäminen sosiaalisessa mediassa 

Taulukossa 2 esitettyä yhteenvetoa tutkimuksen päätuloksista tarkastellaan 

seuraavaksi lähemmin.  

Taulukko 2. Yhteenveto Vaski-palvelujen kehittämisestä sosiaalisessa 

mediassa. 

Kehitettävä alue 

tavoitteet ja mittarit 

vuorovaikutus kirjastolaisten kanssa  

Facebook-toiminnallisuus  

tapahtuma- ja näyttelytiedotus 

kirjallisuussisällöt 

aineistot, tilaukset ja varaukset verkossa  

 

Asiakkaiden näkemysten selvittäminen tässä tutkimuksessa on yksi osa 

tietopohjaa, jonka perusteella Vaski-kirjastojen toimintaa sosiaalisessa 

mediassa voidaan kehittää. Vähintään yhtä merkittävää on Vaski-kirjastojen 

keskuudessa syntyvä ja alati päivitettävä tavoite eli näkemys siitä, miksi ne 

ovat mukana sosiaalisessa mediassa. Selkeästi muotoillulle tavoitteelle on 

määriteltävissä myös konkreettiset mittarit, joilla tavoitteen toteutuminen 

voidaan todeta. Mittarein seurattavat tavoitteet ovat näkyvää työtä, jonka 

organisaatio on arvottanut tärkeäksi. Vaski-kirjastojen sosiaalisen median 

strategian voivat suunnitella kirjastolaisten työryhmät oman työnsä ohessa tai 

juuri siihen tehtävään palkatut työntekijät tai ulkopuoliset konsultit. Sosiaalisen 

median tavoitteiden toteutus voi olla osa kirjaston asiakaspalvelua tai viestinnän 

ammattilaisten työtä. Tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit selkeyttävät 

kirjastojen tietotyöläisten arkista työtä, kun he joutuvat priorisoimaan lukuisia 

tehtäviään: jos se on mitattavissa, se tulee myös tehdyksi. 

Korven (2010) käsitys kolmesta vaihtoehtoisesta osallistumisen tasosta 

sosiaalisessa mediassa on yksi lähtökohta määritellä Vaski-kirjastojen tavoitetta 

sosiaalisessa mediassa: itsensä ilmaiseminen, kuuntelu tai lisäarvon luominen 
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(ks. luku 3.2.1 Tavoitteet). Varautuneesti sosiaaliseen mediaan suhtautuva 

itseilmaisija ei rohkaise kommentoimaan julkaisujaan eikä juuri reagoi 

mahdolliseen palautteeseen. Astetta aktiivisempi on kuuntelijan tapa osallistua: 

itseä koskevia keskusteluja etsitään sosiaalisen median palveluista, niitä 

seurataan ja mahdollisesti ryhdytään vaikuttamaan sisältöön valituilla 

foorumeilla. Ympäristöönsä ja itseensä eniten vaikuttaa lisäarvon luoja, joka 

kysymyksiin vastatessaan ja ratkaisuja etsiessään hyödyttää 

keskustelukumppaneitaan ja saa samalla uusia kontaktiverkostoja. Lisäarvon 

luoja esiintyy asiantuntijana ja vahvistaa tuota rooliaan. Kutakin osallistumisen 

tapaa voidaan arvioida esimerkiksi swot-analyysillä, jolloin Vaski-kirjastojen 

sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja 

uhat tulevat otetuiksi huomioon kussakin harkittavassa tavoitevaihtoehdossa. 

Kun tavoite on valittu, sille voidaan asettaa mittarit. Määrälliset mittarit on 

helppo todeta (esimerkiksi kanava-, julkaisu-, ystävä- tai kävijämäärät), sen 

sijaan laadullisten mittareiden seuranta voi edellyttää esimerkiksi säännöllisten 

asiakastyytyväisyys- tai imagotutkimusten tekoa. 

Vastaajat toivoivat kirjastolaisille kasvoja näiden toimiessa sosiaalisessa 

mediassa – vuorovaikutuksen syntyminen on jähmeää kirjastorakennus-kuvan 

kanssa, joka on kirjastojen usein käyttämä profiilikuva Facebookissa. Jos 

asiakaspalvelutyössään kasvokkaiskontaktissa toimiva kirjastoammattilainen ei 

kuitenkaan halua toimia verkossa omalla identiteetillään, yksi harkitsemisen 

arvoinen tapa on luoda kuvitteellinen kirjastolaisprofiili ja sille visuaalinen 

ulkoasu. Esimerkiksi Suomi24.fi-keskustelupalstalla olleessa Kysy 

työttömyysturvasta asiantuntijoilta-palvelussa vastattiin ihmisten kysymyksiin 

nimimerkkien avulla: Teppo Työkkäristä, Kirsi Kelasta ja Tiina 

Työttömyyskassasta pitivät sisällään joukon työttömyysturva-asiantuntijoita. 

(Työ- ja elinkeinotoimisto 2011.) Kullekin nimerkille oli luotu edustamansa 

organisaation värinen visuaalinen piirretty hahmo eli esimerkiksi Teppo 

Työkkäristä esiintyi vihreässä paidassa. Tällaisia profiileja voisi olla muutamia 

erilaisia, jolloin ne voisivat tuoda esille oman kuvitteellisen henkilöhistoriansa tai 

erikoistumisalueidensa kautta kiinnostavia näkökulmia. Esimerkiksi kirjastoauto- 

ja lähikirjastotyön arjesta voisi kuulumisia ja kommelluksia kertoilla Kunto 
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Kirjastoautosta tai Lempi Lähikirjastosta. Kutakin hahmoa voisi päivittää 

useamman ihmisen tiimi, mikä takaisi hahmon jatkuvuuden. Perinteisessä 

mediassa vastaavia usean taustatoimijan mahdollistavia nimimerkkejä ovat 

olleet Helsingin Sanomien Kysy Kirstiltä ja Torsti tietää sekä Vihreän langan 

Eno vastaa. 

Facebook on suosituin kirjastopalvelu sosiaalisessa mediassa. Asiakkaat 

odottavat vuorovaikutukseen kannustavaa sisältöä kuten palautteeseen 

reagointia, äänestyksiä ja palkintoja. Sosiaalinen vuorovaikutus ja sen jatkuvuus 

on se sisältö, jota asiakkaat itselleen merkitykselliseltä palvelulta odottavat. 

Tulevaisuuden kirjastopalveluissa on syytä korostaa edelleen asiakkaiden 

segmentointia ja sisältöjen kohdentamista juuri niistä kiinnostuneille. Avoimissa 

vastauksissa ehdotettu Facebokin tapahtumasivujen (event) luominen kullekin 

tilaisuudelle on mainio esimerkki kohdentamisesta, joka edelleen mahdollistaa 

sisältöjen jakamisen kunkin omissa harrastus- tai kaveriverkostoissa. On myös 

otettava huomioon kunkin sosiaalisen median välineen ominaispiirteet ja 

muokattava sisältö siihen sopivaksi – identtisten media- tai 

tapahtumatiedotteiden suoltaminen kaikissa välineissä verkkosivuilta 

Facebookiin ja Twitteriin ei ole pitkäikäinen ratkaisu, jos halutaan hyödyntää 

välineiden mahdollistama vuorovaikutus. 

Tapahtuma- ja näyttelytiedotus koetaan luontevaksi sosiaalisen median 

sisällöksi. Uutisvirtaa seurataan päivittäin ja tieto kirjaston tapahtumista 

saavuttaa asiakkaat helposti. 

Haasteellista on uuden, jo verkkoasiointiin kasvaneen ja verkossa suuren osan 

ajastaan viettävän sukupolven tavoittaminen ja saaminen kirjastojen 

asiakkaiksi. Yhdessä avoimen kysymyksen vastauksessa arveltiin, että mikään 

ei saa nuoria viettämään aikaansa kirjastoon assioituvissa 

verkkoaktiviteeteissa. Näin voi olla, mutta jos kirjasto ei edes tarjoa tätä 

mahdollisuutta viestimällä aktiivisesti sosiaalisessa verkossa, sekin 

mahdollisuus tavoittaa nuoret on menetetty. Mielenkiintoista olisi tietää, voisiko 

koulujen kanssa kehittää yhteistyötä, jossa hyödynnettäisiin sosiaalista mediaa 

ja viestittäisiin kirjastojen tarjonnasta nuorille. Voisiko käyttää kirjaston fyysisen 
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tilan tarjoamia mahdollisuuksia tapahtumatuotannossa, houkutella nuoria 

kirjastoon ja pyrkiä säilyttämään yhteyttä sosiaalisen median kautta? Toisaalta 

voidaan esittää, että nuorista kasvaa opiskelijoita, jotka aikanaan löytänevät 

kirjaston uudella tavalla uudessa kontekstissa. 

Kirjallisuussisällöt ovat asiakkaille tärkeitä. Kirjoista ja musiikista halutaan 

keskustella niiden tekijöiden, muiden kulttuurin kuluttajien ja välittäjien, 

kirjastoammattilaisten, kanssa. Verkkokeskustelu on vastaajille luonteva 

toimintatila. Olemassa olevien sosiaalisen median palveluiden kohdennettu 

markkinointi ja suorastaan asiakashankinta olisi suositeltavaa, jotta kyselyssä 

esiin tulleet palveluiden potentiaaliset käyttäjät löytäisivät ne. 

Asiakkaat toivovat, että verkossa voi käyttää aineistoja, seurata varauksiaan 

ja tehdä varastotilauksia. Tiedon etsiminen ja asioiden hoitaminen verkossa 

on luontevaa verkkopalveluihin tottuneille – miksipä ei myös kirjaston 

yhteydessä? Varastoaineistoa tilaava joutuu käymään fyysisesti kahtena 

peräkkäisenä päivää kirjastossa: ensin täyttämässä tilauslomakkeen ja sitten 

hakemassa tilauksensa. Asiakaspalvelua parantaisi, jos tilauksen voisi tehdä 

verkossa ja noutaa kirjastosta. Omien varausten seurannan halutaan olevan 

informatiivisempi: asiakastahan kiinnostaa ennen kaikkea, milloin hän 

varauksensa saa. Jonotustilanteesta voitaisiin kertoa ilman, että herätetään 

katteettomia odotuksia juuri tietystä ajankohdasta.  

7.2 Tutkimuksen ja tulosten arviointi 

Lomakekyselyn toteuttamiseen niin yleisesti kuin valitun väylän eli internetin 

kautta liittyy kyselyn luotettavuuteen ja tulosten yleistettävyyteen vaikuttavia 

tekijöitä. Vehkalahti (2008, 48-49) mainitsee näistä vastausväsymyksen ja 

lomakkeen puutteellisesta testauksesta johtuvat ongelmat. Verkkokyselyiden 

yleistyminen on johtanut siihen, että niihin ei viitsitä vastata. Tätä riskiä voi 

vähentää tekemällä kysymyksistä mahdollisimman lyhyitä ja helppoja vastata 

sekä käyttämällä mahdollisimman selkeää kieltä, mihin tämän tutkimuksen 

kyselylomakkeessa pyrittiin. Hirsjärvi (2005) nostaa kyselyn heikkouksista esille, 

että ei voida varmistaa miten rehellisesti ja huolellisesti vastaajat ovat pyrkineet 
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vastaamaan eikä varmistua vastausvaihtoehtojen toimivuudesta tai 

mahdollisten väärinymmärrysten aiheuttamasta vastausten vääristymisestä. 

Vastaajina voivat toimia kaikki verkkokyselyyn siirtyneet eikä vastaajien 

asiantuntemuksesta koskien juuri kyseistä tutkittavaa asiaa ole viime kädessä 

mahdollisuutta varmistua, vaikka siitä voikin tehdä päätelmiä. Lomakekyselyn 

muotoiluprosessi on pitkä ja vie aikaa, mikä havaittiin tämänkin kehittämistyön 

aikana. Suurin ongelma on yleensä kuitenkin kato eli kyselyyn ei vastata. 

(Hirsjärvi 2005, 184.)  

Verkkokyselyyn nimettömänä yksityishenkilönä osallistumisen kynnys on 

matalampi kuin vaikkapa kommentointi kaikille näkyvästi verkossa. Jos 

vastaajien määrä jää kovin vähäiseksi, voidaan tutkimustulosten yleistettävyys 

kyseenalaistaa. Vähäinen saatujen vastausten määrä johtaa ajatukseen, että 

vastaajajoukko ei edusta tutkittavaa käyttäjäkuntaa riittävän laajasti, vaan 

koostuu esimerkiksi suurelta osin tyytymättömistä asiakkaista, joilla on muihin 

nähden suurempi kannustin vastata. Tällöin tutkimuksen tulokset ovat 

todellisuuteen verrattuna väärät, ja saattavat pahimmillaan johtaa 

kokonaisuuden kannalta toimintaratkaisuja ei-toivottuun suuntaan. (Vehkalahti 

2008, 40-44.) Toisaalta jo valmiiksi aktiiviset asiakkaat voivat olla yliedustettuna 

vastaajien joukossa ja passiivisten tai ei-osallistujien näkemykset jäävät 

puuttumaan, minkä vuoksi vastannut joukko ei ole edustava otos eikä voida olla 

varmoja, että ollaan saatu kattavasti tietoa asiasta, jota yritettiin selvittää. 

(Vakkari 2006). Kyselyssä ei eroteltu kirjaston henkilökuntaa muusta 

vastaajajoukosta taustakysymysten kautta. Tämä nähtiin tarpeettomaksi, sillä 

asiakkuuden käsitteeseen sisältyvät myös kirjaston henkilökunta, asiakkuus on 

myös sisäistä, ei vain ulkoista. (Holmberg ym. 2009, 146-148.) 

Tämä tutkimus keskittyi lomakekyselyyn ja siitä saatuun aineistoon ja sen 

analyysiin. Ratkaisu lomakekyselyn tulosten yksinomaisesta käyttämisestä 

syntyi, kun kyselyyn saatiin siinä määrin vastauksia, että ajalliset resurssit 

tämän kehittämistyön toteuttamisessa tulivat vastaan. Vertailun vuoksi 

mainittakoon, että Tuomas Aitonurmen vuonna 2010 Turun kaupunginkirjaston 

musiikkiaiheisten verkkopalvelujen kehittämisestä tehdyssä opinnäytetyössä 
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primaarimateriaali koostui 30 asiakasvastauksesta lomakekyselyyn, mitä 

täydensi neljän kirjastohenkilökunnan jäsenen haastattelu. Tutkimuksemme 

luotettavuuden kannalta olisi hyvä, jos tutkimuksessa olisi voitu käyttää 

täydentävänä elementtinä haastatteluja. 

Lomakekysely toteutettiin nimenomaan kirjastojen Facebook- ja verkkosivujen 

kautta, joten Facebook-ystävien määrän tarkastelulla voidaan jossain määrin 

arvioida myös asiakaskyselystä saatujen tulosten luotettavuutta ja siten myös 

sovellettavuutta sosiaalisen median palveluiden kehittämisessä. Luonnollisesti 

moni ystävä on useamman Vaski-kirjaston jäsenenä, joten suoria 

johtopäätöksiä vastaajien määrästä suhteutettuna kirjaston sosiaalisen median 

palveluiden käyttäjien määrään ei voida tehdä. 

Lomakkeen viestinnällinen, palveluita listaava ote valittiin, jotta kysely kertoisi 

vastaajilleen monista uusista kirjastopalveluista. Kyselylinkkiä klikkasi kaikkiaan 

238 ihmistä. Uskomme, että valittu linja on paitsi lisännyt kyselyn nähneiden 

tietoa Vaski-kirjastojen palveluista myös rakentanut kuvaa Vaski-kirjastoista 

aikaansa seuraavina toimijoina eli osaltaan vahvistanut Vaski-kirjastojen 

mainetta.  

Kehittämistyön tekijöinä kyselyn tekeminen Webropol-työkalulla tuotti meille 

oppimiskokemuksia: kyselyn ja tuloskuvioiden laadinta voi olla suorastaan 

miellyttävää visuaalisesti toimivalla työkalulla.  

Kyselyn ruotsintamisen hyöty jäi vaatimattomaksi odotteluun kuluneseen aikaan 

(kolme viikkoa) ja saatuihin ruotsinkielisiin vastauksiin (kaksi kappaletta) 

nähden. Jälkikäteen arvioituna kysely olisi voitu julkaista pelkästään suomeksi 

sen valmistuttua syyskuun alussa, jolloin oltaisiin voitu kerätä enemmän 

vastauksia. Vaski-kirjastot avasivat elokuussa ruotsinkielisen Skarven-

kirjallisuusblogin, joten sosiaalisen median tarjontaa ei ole ollut kovin kauaa 

ruotsinkielisille asiakkaille, eikä heitä ilmeisesti juuri ollut liikkeellä vastaamaan 

kyselyynkään. 

Kyselytutkimuksella voisi selvittää suurten joukkojen näkemyksiä, mikä ei tällä 

kertaa toteutunut vastaajamäärän jäädessä vajaaseen kuuteenkymmeneen 
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varsinaissuomalaiseen. Kyselylinkin avasi kaikkiaan 238 käyttäjää, joista 180 ei 

vastannut kyselyyn. Syitä vähäiseen vastaajien määrään suhteessa kyselyn 

avanneisiin on vaikea tietää. Yksi syy voi olla ajankäyttö; kysely on vienyt 

ennakoitua pidemmän ajan tai se on täytynyt jättää kesken. Luonnollisesti pitää 

ottaa huomioon, että kysymyksiä on saatettu pitää työläinä vastata, vaikka 

vastanneet suoriutuivatkin lomakkeesta keskimäärin kuudessa minuutissa. 58 

vastaajaa jaksoi käydä lomakkeen läpi ja lähettää vastauksen, kolmasosa 

vastasi myös avoimeen kysymykseen, mikä lisää vastaamiseen kuluvaa aikaa. 

Yksi syy lienee yleinen verkkokäyttäytymiseen liittyvä tekijä: hiljaisia 

tarkkailijoita liikkuu netissä enemmän kuin aktiivisia osallistujia. Aiempien 

asiakastyytyväisyyskyselykokemustemme perusteella vastaajien kesken 

arvottavat palkinnot lisäävät vastausintoa ja myös viestivät tutkimuksen tilaajan 

sitoutumisesta aiheeseen. Tällä kertaa arvontapalkintoja ei tilaajalta ollut 

mahdollista saada. 

Vastaajien määrää voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon, että on melko 

yleistä, että monet verkossa liikkuvat käyttäjät tai esimerkiksi ystävät 

Facebookissa eivät välttämättä ryhdy aktiivisiksi toimijoiksi. Suuri osa verkossa 

liikkuvista seuraa toimintaa osallistumatta siihen itse. Joidenkin tutkimusten 

mukaan vain prosentti verkon käyttäjistä on aktiivisia osallistujia, yhdeksän 

prosenttia osallistuu joskus ja loput 90 prosenttia eivät ikinä tuota verkkoon 

mitään materiaalia (Holmberg ym. 2009, 162, Nielsenin 2006 mukaan). 

Tyytyväisyyttämme vastauksiin lisää se, että Vaski-kirjastojen sosiaalisen 

median palveluiden kehittämisen tueksi saatiin mielestämme pohdittuja ja 

laadukkaita avoimia vastauksia. Kriittisiäkin äänenpainoja sähköisten palvelujen 

mielekkyydestä esitettiin. Kehittämisideat olivat yksi tilaajan kannalta erityisesti 

lisäarvoa tuottava lopputulos, mikä nostaa tämän tutkimuksen arvoa. 

Käyttämämme sähköinen kyselytutkimus mahdollisti sosiaalisen median 

aktiivikäyttäjien tavoittamisen ja heidän kehittämisnäkemystensä keräämisen. 

Tulokset vahvistavat verkkopalveluiden kiilanneen muiden kirjastopalveluiden 

ohi: lähes jokainen vastannut (95 %) käyttää kirjaston verkkosivuja, kun taas 

aineistoa lainaa yhdeksän kymmenestä (90 %). Käytetyin kirjastopalvelu 



69 
 

TURUN AMK:N KEHITTÄMISTYÖ | Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen 

sosiaalisessa mediassa on jonkin Vaski-kirjaston Facebook-sivu, jollaisella noin 

60 prosenttia vastaajista käy. 

Työ on toteutettu vuoden 2011 aikana opintojen, töiden ja muuttuvien 

elämäntilanteiden myllerryksessä. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta 

syventää tietoa asiakkaiden käyttökokemuksista haastatteluin. Mahdollisista 

tulevista haastatteluista voidaan saada vertailuaineistoa tämän kehittämistyön 

tuloksille. Jatkotutkimukselle on tilaa myös eri asiakassegmenttien tarpeiden 

selvittämisessä. Olisi kiinnostavaa myös nähdä Vaski-kirjastojen sosiaalisen 

median palveluja kehitettävän asiakasraatien tai vastaavien kirjastopalvelujen 

kehittämiseen sitoutuneiden verkostojen kanssa. 

Kirjastosta on puhuttu ihmisten olohuoneena. Voiko kirjasto olla sitä 

nykytodellisuudessa tarjoamatta kotoisaa olohuonetta sosiaalisessa mediassa 

niille, joille verkkoyhteisöllisyys on erottamaton osa hyvää arkea? Tässä 

kehittämistyössä pyrittiin selvittämään, miten Vaski-kirjastojen asiakkaat ovat 

tämän olohuoneen löytäneet ja millaisena he olohuoneensa haluavat. 
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Avoimet vastaukset 

Kysymys: Miten kirjasto voisi mielestäsi toimia verkossa? 

n=21 

•Varastokirjojen ja -lehtien tilaukset pitäisi voida tehdä suoraan netissä.  

•Se voisi olla tapa kertoa uusista asioista. Uutuuskirjojen ystäville voisi olla omia 

facebook -sivuja murhat, historia, romantiikka jne niin kukin saisi kohtuullisen 

määrän infoa haluamistaan aiheista. Äänestykset ja pienet palkinnot piristävät 

aina!  

•Kirjaston verkkosivuilta en yleensä käy tapahtumia selaamassa, mutta FB:ssa 

ne sattuvat silmään muun uutisvirran ohessa. Tapahtumatiedotukset tulevat 

kuitenkin Facebookin kautta yleensä liian myöhään: jos tapahtuma on samana 

tai seuraavana päivänä, en paikalle yleensä pääse, vaikka tapahtuma 

kiinnostaisikin. Eli toivoisin ensimmäisen vinkkauksen tulevasta tapahtumasta jo 

vaikka viikoa ennen.  

•Käyn mielelläni erillaisissa esityksissä. esim Hannu Taanila viime viikolla. 

Haluaisin tsekata päivittäin onko mitään mielenkiintoista meneillään ja koska 

katson kuitenkin joka päivä Facebookin, ilmoittelun tapahtumista voisi olla esim 

siellä.  

•Keskustelufoorumi missä voisi keskustella musiikista, kirjallisuudesta jne. Mutta 

tunnistettavina henkilöinä eli ei anonyyminä. Tämä pitää kirjoitukset siistimpänä 

ainakin minusta. Olisi mukava myös keskustella kirjailijoiden ja muusikoiden 

kanssa esimerkiksi tänään Reijo Mäki vastaa kysymyksiin. En tiedä onko 

toteutettavissa mutta minusta kokeilunarvoinen idea.  

•Onko jo kirjallisuus(keskustelu)piiri, joka hyödyntäisi sosiaalista mediaa? Se 

hieman kiinnostaisi.  

•Facebookiin kannattaisi panostaa enemmän: jokaisesta kirjaston tapahtumasta 

ja näyttelystä event, johon voi kutsua kavereita, pitemmät kirjallisuuteen liittyvät 

sitten blogeihin, joiden uusista kirjoituksista aina myös postaus ko. kirjaston 
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pää-Facebook-sivulle. Jos Facebookissa on eri aihealueiden omia sivuja, niin 

niiltäkin kuitenkin jako pää-Facebook-sivulle.  

•varausjärjestelmä pitää saada toimimaan, jotta varauksen tekijä näkee onko 

kirja löytynyt ja missä vaiheessa sen tulo omaan kirjastoon on. Nyt ei tiedä onko 

varaus onnistunut, ja siksi kirjan saa usein parhaiten vahtimalla edelleen 

saatavuutta, ja menemällä itse hakemaan kirjan jostakin muusta kirjastosta.  

•Ilmoittaa tapahtumisista ajoissa. Siis pari 3 päivää ennen tapahtumia.  

•Kysymyksessä 7 ei ole vaihtoehtona "ei mitään" tai "lukea tiedotuksia". Minua 

ei kiinnosta viettää aikaa kirjaston sosiaalisessa mediassa, siellä ei ole juuri 

mitään kiinnostavaa tiedotusten tai käytännöllisten linkkivinkkien lisäksi.  

•Olisi mukavaa, jos kirjaston aineistot olisivat käytettävissä verkossa.  

•?  

•Pidän kovasti tavasta, jolla Raision kaupunginkirjasto näkyy Facebook-

palvelussa. Viihteelliset tuokiokuvat, joilla ei ole välttämättä edes tarkoitus 

välittää asiatietoa, tekevät omaa lähikirjastoa tutummaksi ja lähemmäksi, minkä 

seurauksena kirjastoon on entistä miellyttävämpi tulla asioimaan. Toisin sanoen 

tiedonvälityksen ohessa myös pelkkä arkinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa 

luo tuttuudentunnetta ja mielestäni parantaa suhdettani lähikirjastooni.  

•Olisi hienoa, että kirjastojen henkilökunta kertoisi kirjastopalveluista ja 

kirjallisuudesta omalla nimellään. Kirjastontädit ja sedät saisivat kasvot.  

•Kirjasuositukset eri tahoilta olisivat tarpeellisia.  

•Verkossa on jo nyt liikaa kaikkea. On sitä muutakin elämää. On huono asia jos 

kirjasto suuntautuu liikaa sähköiseen toimintaan.  

•Ei kaikkea ainoastaan Facebookiin tai vastaaviin, vaan aivan perussivujen 

käyttö ok.  

•Satsata omiin kotisivuihinsa - ei Facebook sivuihin. Miksi? Kaikki suomalaiset 

eivät ole mukana Facebookissa tai muissa verkkososiaalisissa palveluissa. 
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Hyviä asioita olisivat suljetut lukupiirit, blogin voi esimerkiksi sulkea 

ulkopuolisilta. Hyvin moderoidut kirjallisuuskeskustelut jossa voisi olla mukana 

ainoastaan lukijat (ei siis kustantamot tai kirjailijat). Kirjailijoiden haastattelut. 

Sosiaalinen media ei ole se ympäristö jossa kaikki viihtyvät, tämä on hyvä 

muistaa. Kirjastonvirkailijoiden asiantuntemus ja ammattitaito on oleellisen 

tärkeätä kirjastossa. Facebook ei ole turvallinen ympäristö. Kaikenlaiset 

tietoturvaongelmat ovat olleet olemassa koko sen olemassaolon ajan. Kirjasto 

on myös henkinen tila. Fyysinen rakennus jossa ammattitaitoinen henkilökunta. 

Sosiaalinen media ei korvaa tätä, se voi vain täydentää. Nyt vaikuttaisi siltä, että 

sos.media on jo osittain korvaamassa eläviä ja todellisia vuorovaikutussuhteita.  

•Kirjastot toimivat jo, suomalaiset käyttäjät eivät ole aktiivisimpia somen 

käyttäjiä. Kirjasto ei myöskään kirvoita keskustelemaan kuten vaikkapa 

Hesburgerin Seinä. Nuoriso ei halua leimautua keskustelemalla kirjaston 

seinällä, se tekee sen muualla. Itsensä toteuttamisen tikapuuthan sen kertovat, 

nuori toteuttaa itseään herkemmin sosiaalisessa mediassa kuin iäkkäämmät, ja 

kirjastojen some-asiakkaina on lähinnä iäkkäitä käyttäjiä. Kanavan tehtävä on 

lähinnä tiedottaminen, osallistuvuus on kaikkialla Suomessa melko vähäistä.  

•Toivoisin Vaski-kirjastojen verkkopalveluiden graafiseen suunnitteluun ja 

värinvalintoihin panostettavan nykyistä enemmän-nyt verkkopalveluja on 

vähintäänkin ankeata käyttää tylsän ja tavanmaisen ulkoasun takia-vaikka 

palvelut ssinänsä ovat todella hyviä ja toimivia!  

•lukupiiri, tietoa uutuuksista, tietoa uusista palvelumuodoista, opastusta uuteen 

tekniikkaan (kuten e-kirjat ja lukulaitteet)
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Kyselylomake 
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