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Esityksen sisältö

• Miksi asiakaspalvelua tulee kehittää?

• Kirjastopalvelujen analysointi ja käytetyt 
tiedonkeruumenetelmät

• Mitä on laatu, entä kirjaston konkreettiset tavoitteet?

• Miten tavoitteisiin pyrittiin?

• Mitä muuttui, mitä opimme?

• Uusia tuulia asiakaspalveluun

• Ajatuksia toiminnan kehittämisestä
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Mihin kysymyksiin etsittiin vastauksia 
Palvelumuotoilun poluilla -hankkeella? 

• Millaista kirjaston palvelu oikeastaan on? Riittääkö, että asiakaskyselyissä 
asiakkaat ovat tyytyväisiä? Tai että olemme ”riittävän hyviä”?

• Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun kriteerit? 

• Millainen on kirjastoammattilaisten asenne asiakaspalvelutyöhön? 

• Onko asiakaspalvelu haluttua työtä vai halutaanko mieluummin tehdä ns. 
sisätöitä?

• Miten kirjasto vastaa asiakkaiden epäsuoriin tarpeisiin? 

• Miten voidaan huomioida myös potentiaalisten asiakkaiden tarpeet?
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Miten palvelumuotoilussa lähdettiin 
liikkeelle?

• Pohjana hanke Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 
vuosina 2010-2011.

• Keväällä 2012 saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 38 000 euroa 
Palvelumuotoilun poluilla -hankkeella.

• Koska käytettävissä  ollut raha ei ollut kovin suuri, päätettiin heti alussa, että 
hankkeessa ei käytetä konsultteja vaan palkataan hankerahalla työntekijä.

• Hankkeen alussa tutustuttiin palvelumuotoilun teoriaan sekä sovelluksiin 
mm. Helsingin kaupunginkirjastossa ja Helsingin yliopiston 
opiskelijakirjastossa. 
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Kirjaston palvelujen analysointi

Koko palvelumuotoiluprosessi aloitettiin tutkimalla tarkemmin kirjaston 
palvelua:

- Millaisia asiakkaita kirjastossa on? Miten asiakkaat toimivat?

- Millaista palvelua asiakkaat saavat? Miten asiakkaat huomioidaan 
kirjastoissa? Miten palvelutilanteet aloitetaan  ja päätetään?

- Tehdäänkö kirjastossa oikeita asioita?

- Kirjastoammattilaisten (itse)arviointi asiakaspalvelijana.

- Minkälaista palautetta kirjasto saa? Huomioidaanko palaute 
systemaattisesti?

- Minkälaista on kirjastojen visuaalinen viestintä? Ovatko kirjastojen opasteet 
riittäviä ja selkeitä?

- Onko tarjottu palvelun kaikissa kirjaston pisteissä tasalaatuista?
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Käytetyt menetelmät

Haamuasiointi
� Toteutettiin kaikissa toimipisteissä alan opiskelijoiden kanssa.
� Tulosten perusteella asiakastapahtumissa paljon kehitettävää, vaikka perusasiat olivatkin 

kunnossa.
� Parannettavaa sekä asiakkaiden kohtaamisessa että opasteissa ja esteettömyydessä

Palvelupolkujen tutkiminen
� Pääkirjastossa selvitettiin alan opiskelijoiden kanssa asiakkaiden liikkumista ja palvelujen 

käyttöä.
� Suuri  osa asiakkaista asioi vain automaateilla, henkilökunnan palveluja  käytettiin vähän. 

Avovastauksissa saatiin paljon kehittämisehdotuksia.
Kirjaston saaman sähköisen asiakaspalautteen analysointi

� Opinnäytetyössä tutkittiin sähköistä palautetta puolen vuoden ajalta (320 kpl).
� Enemmän negatiivisia tai neutraaleja kuin positiivisia palautteita. Negatiiviset palauteet 

koskivat tietojärjestelmiä tai käyttösääntöjä, positiiviset asiakaspalvelua.
Laputus

� Kaikissa toimipisteissä asiakkaat jättivät Lainan päivänä 8.2.2013 palautteitaan tarralapuilla eri 
puolille kirjastoa.

� Suurimmassa osassa lappuja kehuttiin kirjastoa ylipäätään, kiitettiin tiloja, asiakaspalvelua ja 
kokoelmaa. Toiveet koskivat enimmäkseen hankintoja.

Itsearviointi
� Edellisen hankkeen aikana tehdyissä puhelinhaastatteluissa saatu palaute käytiin kirjastoittain 

läpi niin, että esimiehet analysoivat yhdessä hanketyöntekijän kanssa kirjaston saaman 
palautteen.
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Mitä on asiakaspalvelun laatu?

• Tärkeintä oikea asenne ja asiakkaan huomioiminen.

• Miellyttävät tilat ovat toki merkittävä osa palvelua, mutta jos 
henkilökohtainen palvelu ei toimi, kokemus on huono.

• Kiireenkin keskellä osoitettava asiakkaalle, että hänet on huomattu.

• Asiakaspalvelun oltava hienovaraista, ei saa tuputtaa mitään.

• Useimmat ihmiset pitävät siitä, että saavat jotakin ylimääristä, jotakin, mitä ei 
ole huomattu pyytää.

• Olennaista palvelukokemuksessa ovat ”pienet” asiat, kuten katsekontakti, 
huomioiminen, tervehtiminen, hyvästely.

• Hymyn merkitys!
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Tavoitteiden tarkempi määrittely

Ei riitä,  että asiakaspalvelu on hyvää, sen on oltava erinomaista. 

Tervehtiminen, hymy, hyvästely 

Asiakkaiden huomioimien, aktiivisuus ja aloitteellisuus

Palvelutiskeiltä asiakkaiden pariin

Asiakkaille ei voi tarjota ”ei oota”, täytyy yrittää löytää vaihtoehtoja

Tasalaatuista ja sujuvaa palvelua kaikille asiakkaille

Kirjastotilojen tulisi olla kutsuvia, viihtyisiä ja esteettisiä, sekä myös esteettömiä 
ja saavutettavia.

Opasteiden ja kylttien selventäminen ja yhdenmukaistaminen kaikissa 
toimipisteissä

Tilojen tarkastelu viihtyisyyttä ajatellen

Aineistojen esille laittamiseen panostettava
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Miten muutokseen pyrittiin?

Kyläilyt

� Koko henkilökunta lähti kyläilemään eri kirjastoihin. ”Kevytkyläilyn” kesto muutamia 
tunteja, ”heavykyläilyn” kesto kahdesta viikosta useampaan kuukauteen.

� Selvitettiin kirjastojen ”ulkoisia” asioita, kuten viihtyisyyttä, siisteyttä, opasteita jne, 
apuna strukturoidut lomakkeet, joita käsiteltiin esimiesten kanssa kyläilyn jälkeen. 

� Vertaisarvioinnilla etsittiin parantamistoimia sekä omaan kirjastoon että 
”kyläily”kirjastoon.

Asiakaspalvelukoulutukset

� Hankkeen aikana asiakaspalvelukoulutukseen osallistui yli 30 työntekijää. Osallistujiksi 
valittiin viestinviejiä.

� Koulutuksessa kerrattiin asioita, joita oli hankkeen aikana tullut esille. Seurauksena 
henkilökunta alkoi kiinnittää omaan käyttäytymiseensä enemmän huomiota.

� Hanketyöntekijä haastatteli kaikki esimiehet koulutusten jälkeen, tavoite oli päättää 
konkreettiset palvelun parantamistoimenpiteet.

Henkilökunnan yhteiset palvelulupaukset

� Koulutuksessa kerättyjen palvelulupausten perusteella koottiin koko henkilökunnan 
yhteinen palvelulupauspaketti.
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Henkilökunnan palvelulupaukset

1. Aktiivinen asiakaspalvelu
Olen tiskissä tai hyllyjen välissä, en hautaa päätäni tietokoneen näyttöön tai kirjojen väliin. 
Muistan myös tarjota itse apua asiakkaille.

2. Tasa-arvoinen asiakaspalvelu

Meitä on moneen lähtöön. Muistan tämän ja kohtelen kaikkia asiakkaita, kuten toivoisin 
itseäni kohdeltavan asiakkaana. Meillä kaikki saavat laadukasta, tasavertaista ja kiireetöntä 
palvelua.

3. Tervehtiminen ja hyvästely

Meillä ei ole tervehtiminen kortilla. Muistan tervehtiä asiakkaita ja työtovereita niin pirttiin 
astuessa kuin sieltä lähtiessä.

4. Työyhteisön jäsen

Meitä on monenlaisia. Tämä on rikkaus työyhteisölle. Muistan tämän toimiessani 
aktiivisesti työyhteisön kehittämiseksi, ja autan aina miestä/naista mäessä.

5. Oman ammattitaidon kehittäminen

Muistan, että en ole koskaan liian hyvä omassa työssäni. Tutustun uuteen aineistoon, 
ohjelmistoihin ja laitteisiin, enkä panttaa osaamistani muilta.
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Mikä muuttui palvelumuotoilun myötä?

- Suhtautuminen asiakaspalvelun merkitykseen on muuttunut.

- On helpompaa mennä sijaistamaan eri pisteisiin.

- Itsearvioinnista tullut luonnollisempaa, toiminnan arvioinnista tullut tärkeä 
osa työtä.

- Palautteisiin suhtaudutaan aiempaa luontevammin.

Mitä  opimme?
- Palvelumuotoilu on oikeastaan laadun kehittämistä.

- Ei ole väliä, mitä menetelmiä käytetään, eteenpäin päästään monin eri 
tavoin.

- Asioita pitää käsitellä monta kertaa, muutokset eivät tapahdu hetkessä.

- Aina muistettava kertoa henkilökunnalle myös kaikki saatu hyvä palaute.

- Asiakaspalvelun kehittäminen ei lopu, koska ympäristö muuttuu.
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Jos halutaan kehittää asiakaspalvelun laatua, täytyy 

kehittää koko asiakaspalveluprosessia sekä koko 

työyhteisön työskentelytapoja.

Asennemuutos on keskeinen: jos laatua parannetaan 

positiivisen uteliaisuuden ja yhteistyön hengessä, 

puutteiden korjaaminen sujuu aivan luonnostaan.

Työyhteisön jokaisen jäsenen täytyy sisäistää omat 

tehtävänsä ja merkityksensä, mutta samalla kantaa 

vastuunsa koko organisaation toiminnasta.



Laadun kehittäminen on päättymätön tarina
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Mitä me teemme, 

mitä asiakkaat 

haluavat tai 

tarvitsevat?

Selvitetään 

asiaa

Muutetaan 

toimintatapoja

Mietitään 

konkreettisia 

tavoitteita



Uusia tuulia kirjastoon -hanke

Hankkeen tarkoitus oli ideoida lähitulevaisuutta varten uusia palvelumuotoja ja

• huomioidaan eri-ikäiset asiakkaat ja erilaiset yhteistyökumppanit,

• hyödynnetään henkilökunnan asiantuntemusta sekä

• tuetaan ja edistetään lukuharrastusta.

Hanke sai rahoitusta Pohjois-Suomen AVI:lta ja se toteutettiin 2.2.-16.10.2015. 
Hankkeen projektityöntekijä Saana Kaleva-Langinkoski. 

Hankkeessa

• toteutettiin henkilökunnalle sekä joillekin asiakasryhmille ideointipajoja 
tulevaisuusverstas-menetelmällä,

• käytettiin pyöreän pöydän aivoriihi –menetelmää, 

• tuloksena saaduista ideoista valittiin parhaat ja toteutuskelpoisimmat.

Hankeraportti julkaistaan kirjaston sivuilla vuoden 2015 lopussa.

10.11.2015



10.11.2015



Uusia tuulia asiakaspalveluun

1. Kirjaston tilojen laaja hyödyntäminen

2. Muutoksia työntekotapoihin ja -paikkoihin

3. Keskittyminen kirjastoammatillisiin tehtäviin

4. Selkeiden ”tuotteiden” kehittäminen ja 
innovatiivinen viestintä
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Kirjastotilojen laaja hyödyntäminen

- kirjastotilat asiakkaiden 
työskentelypaikkoina

- sekä yksittäisille asiakkaille että 
ryhmille työskentelytiloja

- työhuoneiden muuttaminen 
asiakastiloiksi

- etätyöskentelyn tukeminen

- kirjaston kaikkien tilojen 
hyödyntäminen tapahtumissa

- tilasuunnittelussa tavoitteena 
sujuva itsenäinen asioiminen
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Irti vanhoista rutiineista

- henkilökunta siirtyy pois tiskiltä

- tabletit työvälineenä hyllyjen välissä

- tiskien pienentäminen ja virkailijatyöasemien 
määrän vähentäminen

- kassapisteiden määrää vähennetään, maksut 
verkossa tai automaattien maksupäätteillä

- varausten itsepalvelunouto joka pisteeseen

- joka kirjastossa automaatit v. 2015 lopussa

- omatoimikirjastot, itsepalveluajat

- aineiston kellutus ja keskitetty aineistonvalinta 
tehostavat työtä 
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Keskittyminen kirjastoammatillisiin tehtäviin 
- opetuksia, vinkkauksia ja tapahtumia 

sekä kirjastoissa että kirjastojen 
ulkopuolella

- verkko- ja mobiilipalvelujen tuottaminen
- lukupiirit aikuisille, lapsille, 

maahanmuuttajille, nuorille...
- liikuteltavia aineistonäyttelyitä
- asiakkaiden kohtaaminen verkossa
- kirjaston osallistuminen muiden 

järjestämiin tapahtumiin ympäri 
kaupunkia

- yhdessä muiden kanssa järjestetyt 
kirjallisuus- ja musiikkitapahtumat, 
Studia Generalia yms.
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Toimivia palvelukonsepteja

- Pohjoista kirjallisuutta, Pohjoista musiikkia, 
Pohjoista elokuvaa

- Kirjasaari, Kirjasato

- Kirjastoreitti, Lukupassit, Kirjadiplomit 

- Taiteiden yö musiikit, Oulun Päivien tanssit

- Lukuoppaat ja Musaoppaat

- Murhamysteeri

- Pop up –Onneli

- Mobbiilikirjasto
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Seuraavaksi ruvetaan jalkauttamaan Uusia tuulia 
-hankkeessa syntyneitä ideoita
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Lisätietoja

Maija Saraste

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

maija.saraste@ouka.fi

p. 044 7037 326

Palvelumuotoilun poluilla -hankeraportti
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