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Vastaajia 197, joista loppuun asti vastasi 167.

42,7 % Oulusta

7 % Kajaanista

5,4 % Kalajoelta

4,3 % Kuusamosta

4,3 % Raahesta

3,8% Nivalasta

3,2 % Iistä

Muualta 0-3 %

46,2% kirjastovirkailijoita, 24,7% kirjastonhoitajia

Kysely

Kyselyaika: 
12.4.-30.4.2018



47,9 % pääsee osallistumaan 1-2 kertaa vuodessa 

koulutuksiin. 

35,9 % pääsee osallistumaan 3-4 kertaa vuodessa.

Suurin osa pääsee osallistumaan koulutuksiin paikan päällä 

(62,1 %) tai etäyhteydellä (66,7 %).

Koulutuksiin 
osallistuminen



Muu, mikä 0,6%

Koulutukset eivät kiinnosta minua 0,6%

Webinaari 31,6%

Työpaja 31,6%

Seminaari 33,3%

Pienryhmäopastus 40,4%

Vastaajien määrä prosentteina

Koulutus-
muodoista 
minua 
kiinnostaa 
eniten. 
Valitse 1-3.

Muu, mikä: Vaihtelevat 

opetus- ja opiskelutavat



19,4 % ilmoitti, 
että heillä on 
hankkeita, joita 
haluavat esitellä

Pelastetaan iltasatu

Lähikirjasto kotouttamisen tukena

Alueellinen eKirjasto

Viides tila



19,4 % ilmoitti, 
että heillä on 
hankkeita, joita 
haluavat esitellä

Tablettitohtori ON paikalla

Kirjastoauto ja nuoret (Tulevaesuus om meijän)

Tiedonhaun elävöittämisen hanke (Murhamysteeri)

Demokratia tapahtuu kirjastossa



Seuraavista aiheista:

• Osallistuminen (arvot ja ideat)

• Palautekanavat (sisäinen ja ulkoinen palaute)

• Palvelumuotoilu (yhteistyö ja asiakkaiden osallisuus)

• Keskustelukulttuuri (koulutus ja keskustelun tekniikat, 

ympäristö)

• Celia

• Pieniä tietoiskuja ajankohtaisista asioista, esimerkiksi 

luetteloinnin ja Kohan käytännöt

• lasten ja nuorten kirjastotyö

11,1% haluaisi 
järjestää 
etäkoulutuksen, 
jos saisi 
käyttöönsä 
tarvittavat 
laitteet
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Mihin 
asiakasryhmiin 
liittyvää 
koulutusta 
halutaan saada? 
Valitse 1-5.

Muu asiakasryhmä: kaikki, 

kustantajat/toimittajat, 

väkivaltaiset asiakkaat, hallinto



Muu koulutus, mikä: 8,4 %

Vinkkauskoulutus 28,4 %

Viestintäkoulutus 32,9 %

Turvallisuuskoulutus 21,9 %

Tietosuojakoulutus 25,8 %

 Sisältökoulutus 45,8 %

 Saavutettavuuskoulutus 16,1 %

 Pedagoginen koulutus 22,6 %

 Mediakasvatus ja monilukutaito 41,9 %

 Hallinnollinen koulutus 11 %

 Esimieskoulutus 12,3 %

 Esiintymiskoulutus 23,9 %

 Digiosaamiseen liittyvä koulutus 68,4 %

 Asiakaspalvelukoulutus 28,4 %

Koulutustarpeet. 
Valitse 1-5.
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Tarkempi kuvaus koulutustarpeista



• Tarpeellinen kaikille

• Haastavat asiakkaat

• Hankalat asiakkaat

• Yläasteikäiset nuoret

• Lapset

• Satutuntien pitäminen

• Koululuokille esittelyt ym. niihin liittyvä

• Äänenkäyttö

Esiintymis-
koulutus 23,9%

Asiakaspalvelu-
koulutus 28,4%



• E-aineistot, Ellibs

• Uudet laitteet 

• Sovellukset

• Tietoturva

• Kuvien ja videoiden käsittely

• Peleihin liittyvä koulutus

• Digituki ja AUTA-hanke

• GDPR

• Digiosaamisen lisääntyvät vaatimukset

• Sometyökalukoulutus

• Viestintä

Digiosaamiseen 
liittyvä koulutus 
68,4%



• Henkilöstöjohtaminen

• Henkilökunnan motivointi

• Ongelmatilanteiden hoitaminen

• Työyhteisövalmennus

• Hanketyö

• Lakikoulutus

• Työn hallinnointi

• Ajankäyttö

• Prosessit

Esimieskoulutus 
12,3%

Hallinnollinen 
koulutus 11%



• Miten huolehditaan, että kirjaston palvelut 

kattavat myös nämä asiat?

• Kirjastoalan näkökulmasta

Mediakasvatus-
ja 
monilukutaito-
koulutus 41,9%

Pedagoginen 
koulutus 22,6%



• Senioreille suunnattu materiaali

• Kirjan korjaamiseen liittyvä koulutus

• Aineistoon ei ehdi tutustua tarpeeksi, siksi olisi 

hyvä jos esim. Kirjasadon ja Kirjasaaren kaltaisia 

koulutuksia olisi useammin ja vaikka kevyemmin

• Elektroniset aineistot

• Tekijänoikeuskysymykset

• Musiikki

• Luettelointi ja sisällönkuvailu

• Kaikki kirjastoalaan liittyvä kiinnostaa

• Kirjallisuus

Sisältökoulutus 
45,8%



• EU:n tietosuoja-asetus kirjastoissa

• uudet määräykset

• tietoturva

Haastavien asiakastilanteiden kohtaaminen

• harhainen henkilö

• huumeita käyttänyt henkilö

• aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö

Tietosuoja-
koulutus 25,8%

Turvallisuus-
koulutus 21,9%



• Muuttuvat someväylät

• Miten viestitään asiakkaille ja henkilökunnalle

• Miten tietomassoja seurataan

• Mainokset, julisteet, somemainonta

• Tapahtumaviestintä: viestintä etukäteen, 

tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen

(tärkeä imagotekijä)

• Uusia tapoja saavuttaa asiakkaita ja ei-käyttäjiä

• Miten tuotetaan palveluita kaikille

• Miten saavutettavuutta voidaan parantaa, mihin 

pitää kiinnittää huomiota

Viestintä-
koulutus 32,9%

Saavutettavuus-
koulutus 16,1%



Kohderyhmänä:

• Lapset

• Aikuiset

• Yläkoulu

• Ikääntyneet

• Sisältöjen avaamista vähemmän 

tunnetusta ja luetusta aineistosta, ei aina 

vain uusimmasta. Esimerkiksi teemoittain.

Vinkkaus-
koulutus 28,4%



• Sanataideohjaajakoulutus

• Eri alojen ammattiosaajien koulutukset

• Tapahtumatuotanto

• Koha ja Finna

• Luettelointi/kuvailuosaaminen

• Tiedonhaku ja tiedonhankinta

• Tiedonhaun opetus

• RDA luettelointi

• Kirjastojen tulevaisuus ja muutokset ja haasteet

Muu koulutus 
8,4%



• Oulu ja Oulun seutu 84 vastaajaa

• Kajaani ja Kajaanin seutu 20 vastaajaa

• Ylivieska 10 vastaajaa

• Kainuu 9 vastaajaa

• Kunnalla ei merkitystä 9 vastaajaa

• Kuusamo 9 vastaajaa

• Pudasjärvi, Oulainen 7 vastaajaa

• Raahe ja Taivalkoski 6 vastaajaa

• Pohjois-Pohjanmaa 5 vastaajaa

• Kalajoki, Kempele, Muhos 5 vastaajaa

• Tiekkö-kirjastojen alueella 4 vastaajaa

• Ii, Kuhmo 4 vastaajaa

• Vähemmän kuin 4 vastaajaa: Outi-kirjastojen alueella, 
Pyhäjärvi, Koillismaa, Siikalatva, Sotkamo, Oulun eteläinen, 
Tyrnävä, Liminka, Alavieska, Suomussalmi, Pyhäjoki, Utajärvi, 
Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, Sievi, Kiri-kirjastojen alue, 
Kärsämäki, Merijärvi Keski-Pohjanmaa ja Kokkola.

Minkä 
kunnan/kuntien 
alueella 
järjestettäviin 
koulutuksiin 
pääsisit 
osallistumaan 
paikan päälle?
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Koulutuskokemuksia



• Uutuusesittelyt (mm. Kirjasaari, Kirjasato)

• Kirjavinkkauskoulutukset

• Satutuntikoulutus

• Jokavinkkarin työkalupakki

• Kopiraittila-koulutus

• Ihana kamala nuori

• Turvallisuus kirjastoissa

• Valemediakoulutus

• Saavutettavuuskoulutus

• Asiakaspalvelukoulutukset

• Osallistu ja muotoile yhdessä

• Tietojohtaminen ja tilastot

Hyvät koulutus-
kokemukset



• Kirjastolakikoulutus

• Tietosuojakoulutus

• Turvallisuus kirjastoissa

• Valemediakoulutus

• Saavutettavuuskoulutus

• Musiikkikoulutukset

• E-aineistokoulutukset

• Koha-koulutukset

• Esiintymiskoulutus

• Somekoulutus

• Osallisuuskoulutus

• Koulutus tapahtumien järjestämiseen

• Videokuvauskoulutus

• Viides tila -hankkeen koulutukset

Hyvät koulutus-
kokemukset



• Jämäkkää asianesittelyä, ei hymistelyä

• Koulutukset, joissa asiantunteva kouluttaja

• Käytännönläheiset koulutukset

• Tapaamiset samoja työtehtäviä tekevien kanssa

• Sellaiset, joissa on jäänyt aikaa keskustelulle ja 

verkostoitumiseen

• Ajankohtaiset ”missä mennään”-koulutukset

• Etäkoulutusten aikana voi tehdä muitakin kiireellisiä 

töitä

Hyvät koulutus-
kokemukset



• Kirjastoille räätälöidyt koulutukset

• Eri maiden ja kulttuurien kirjallisuutta esitellyt koulutus

• Työpajatyyppiset koulutukset

• Tasapainoinen paketti luennointia ja sovelluksia

• Sellaiset koulutukset, joissa pääsee itse tekemään ja 

osallistumaan

• Muualta tulleet esiintyjät

• Koulutukset liittyen eri ikäryhmiin (esim. vanhukset, lapset 

ja nuoret)

• Ammattiliiton järjestämät kirjastovirkailijakoulutukset

Hyvät koulutus-
kokemukset



• Huonoja koulutuksia ei ole ollut

• Teoreettiset luennot ja tilastosulkeiset

• Liian tiukalla aikataululla toteutetut

• Kouluttajalla ei käsitystä kirjastotyöstä

• Liian yleisellä tasolla liikkuvat koulutukset

• Sellaiset, joissa tekniikka tai yhteydet eivät toimi kunnolla

• Koulutuksen otsikko ei vastannut sisältöä

• Sellaiset, joissa yleisöä ei osallisteta

• Joskus esiintyjät liian hätäisiä ja esitys poukkoilevaa

• Ohjelman sirpaleisuus ja liiallinen määrä sisältöä

• Työpajat ja sellaiset, joissa on paljon hälinää

• Epäsopivat tai liian ahtaat koulutustilat

• Aamukahveja ei ole tarjottu

• Etäkoulutuksen aikana houkutus tehdä muita töitä

• OUTI- ja Oulu-keskeisyys tuo ulkopuolisuuden tunteen

Huonot 
koulutus-
kokemukset



• Koulutukset, jotka eivät tuo mitään uusia työkaluja 
työhön

• Koulutuksessa saatuja ideoita ei pysty tuomaan 
käytäntöön

• Päivän kestävät kirjojen esittelyt voivat olla puuduttavia

• Ympäripyöreitä ja pehmoisia kalvosulkeisia

• Kaikki koko päivän kestävät luentokoulutukset -> puuttuu 
vuorovaikutus, liike ja tekeminen

• Itsestäänselvyyksien vatvominen

• Koulutukset, joissa tulee liikaa asiaa

• Pintapuoliset sisältökoulutukset

• Luennoitsijat, jotka ovat kyllästyneet puhumaan aiheesta 
ja esiintyvät sen mukaisesti

• Epäpätevät kouluttajat

• Suurelle yleisölle järjestetyt koulutukset, joissa osa 
porukasta äänessä ja suurin osa istuu hiljaa

Huonot 
koulutus-
kokemukset
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Mitä muuta haluttiin tuoda esiin 
täydennyskoulutukseen liittyen:



• Omaa osaamista tulisi lisätä ja kehittää jatkuvasti, ei vain 
kerran vuodessa.

• Ilmoitelkaa päivämääriä mahdollisimman aikaisin, vaikka 
koulutuspäivän sisältö ei olisikaan vielä varmentunut.

• Muutama koulutus vuodessa voisi olla 
Kajaanissa/Kainuussa.

• On hyvä olla monenlaisia erilaisia koulutuksia, pieniä ja 
suuri, etänä ja paikan päällä seurattavia.

• Webinaarit/etäkoulutukset voisivat olla hyvinkin lyhyitä ja 
napakoita, sellaiseen voi olla joskus helpompi motivoitua.

• Kaupungin päättäjät pitäisi saada ymmärtämään 
täydennyskoulutuksen tärkeys myös kirjastoalalla. Myös 
valtion taholta pitäisi tulla resursseja uuden kirjastolain 
”käskyjen” toteuttamiseen.

• Tarpeellista. Ammatissa ei voi kehittyä ilman koulutusta ja 
kouluttautumista.

Avoimet 
vastaukset



• Koulutuksia kattavasti kirjastotyön eri osa-alueisiin 

liittyen, esim. musiikkikirjastotoiminnan uudistamisesta 

voisi olla koulutus.

• Pitäisi pystyä takaamaan myös pienten työyksiköiden 

henkilökunnan tasapuolinen mahdollisuus päästä 

koulutuksiin.

• Mahdollisimman käytännönläheisiä asioita koulutuksiin. 

Laitteet kehittyvät niin hurjaa vauhtia, ettei perässä 

meinaa pysyä. Siksi digitekniikkaan ja -taitoihin liittyvää 

koulutusta tarvitaan ja vielä semmoista, jossa itse pääsee 

tekemään ja kokeilemaan.

• Erittäin tarpeellista, jotta saa seurattua mitä kirjastoalalla 

tapahtuu. Kaikkea ei pysty itse seuraamaan ja kaikkea 

osaamista ei löydy omasta talosta.

• Esimiehillä on yleensä hyvä käsitys kirjastoalan uusista 

tuulista, henkilökunta ei välttämättä ole näistä tietoinen.

Avoimet 
vastaukset



• Verkkokoulutukset lisäävät tiedon saavutettavuutta 
merkittävästi.

• Henkilöstöresurssien vajaavaisuus vähentää 
mahdollisuutta osallistua, tallenteiden kuuntelu ei ole 
vaihtoehto.

• Lisää sisältöön ja vinkkaamiseen liittyviä koulutuksia 
tarvittaisiin: aikuiset, seniorit, maahanmuuttajat.

• Digitaitoihin, medioihin ja laitteisiin liittyviä koulutuksia 
tarvittaisiin, jotta osaisi opastaa asiakkaita ja pysyisi omat 
tiedot ajantasaisina.

• Haluaisin, että koulutuksiin varattaisiin riittävästi aikaa. 
Kiirettä on ihan tarpeeksi, olisi mukava, jos koulutuksissa 
ei toistettaisi sitä, ”aikataulu on tiukka ja asiaa on paljon, 
mennään napakasti eteenpäin”.

• Enemmän huumoria!

Avoimet 
vastaukset



• Täydennyskoulutukseen pitäisi panostaa enemmän.

• Ikääntyneiden ja kokeneiden kirjastoihmisten tarpeet olisi 

hyvä huomioida, jotta emme aivan tipahtaisi kärryiltä.

• Ihmisten osallisuuden lisääminen – koulutusten 

uudistaminen siten.

• Koulutusmuotoja on muitakin: esitykset, mentoroinnit, 

työpajasarjat.

• Lähetetään ihmiset mahdollisimman kauas... – sivistymään 

koulutuksiin.

• Tarpeellisia, muutos on pysyvää.

• Toivoisin enemmän ammatillisia koulutuksia, aiheena 

vaikka kirjallisuus, kirjaston rooli, työhyvinvointi, 

tietotekniikka.

• Voisiko joskus olla jotain vuorovaikutustaitoihin liittyvää 

koulutusta.

Avoimet 
vastaukset



• Asiakaspalvelukoulutusta olisi hyvä saada jälleen pitkästä 

aikaa.

• Etäkoulutus on mielestäni yksi hyvä tapa päästä 

koulutuksen äärelle. Joskus voi olla hankala järjestää esim. 

päivän reissua Ouluun, koska henkilöstöresurssi on sen 

verran tiukka työpaikalla.

• Samat koulutukset voisivat olla kiertävänä 4-5 

paikkakunnalla, esim. Oulu-Raahe-Kajaani-Kuusamo.

• Parin vuoden välein voisi olla alueellisia kirjastopäiviä (eri 

vuosina kuin valtakunnalliset) vuorotellen eri 

paikkakunnilla, että näkee kollegoita laajemmin.

• Kirjastoala muuttuu koko ajan, niin ajan hermolla pitäisi 

pysyä.

• Draamavinkkaus kiinnostaa, sanataidetta voisi olla myös 

koulutuksissa mukana.

• Ehdottoman tarpeellisia!

Avoimet 
vastaukset
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Yhteenveto



Yhteenveto

Ajantasaisuus

Luennot vs. 

työpajat

Koulutuksiin 

pääseminen

Digiosaaminen

Pedagoginen 

koulutus

Etä vs. paikan 

päällä

Koulutuksia eri 

kaupungeissa, 

kiertävät koulutukset

Mediakasvatus ja 

monilukutaito

Verkostoituminen

Esiintymis-

koulutus

Asiantuntijat

Koulutus-

tekniikka

Kirjasto-

sidonnaisuus

Riittävän väljät 

aikataulut

Asiakaspalvelu-

koulutus



Kiitokset!

https://kirjastossatavataan.fi/

Riikka Sirviö ja 

Jenni Kemppinen

https://kirjastossatavataan.fi/

