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The subject of this thesis is the development of customer service paths, 
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1 JOHDANTO 

Korkeakouluille asiantuntevat ja laadukkaat kirjastopalvelut ovat yksi toi-
minnan kulmakivistä: opiskelu ja tutkimustoiminta ovat pitkälti riippuvai-
sia niiden käyttöön tarjottavista tietoaineistoista. Kirjasto on olemassa asi-
akkaitaan varten ja kirjastolle keskeinen toiminnan tavoite on mahdolli-
simman korkealaatuinen asiakaspalvelu. 
 
Kun kehitetään asiakaspalvelun laatua kirjastoympäristössä, keskeisenä ta-
voitteena ei ole toiminnan kannattavuuden parantaminen, kuten esimer-
kiksi palveluyrityksissä usein on. Asiakkaan kokemus toimivasta ja korkea-
laatuisesta palvelusta on oikeastaan ainut mittari kertomaan, onko kirjasto 
onnistunut palvelutehtävänsä suorittamisessa. 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

Tampereen yliopisto (TAY), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tam-
pereen ammattikorkeakoulu (TAMK) muodostivat 1.1.2019 uuden korkea-
kouluyhteisön. Yhdistymishanketta valmisteltiin näiden kolmen korkea-
koulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Tätä vuonna 2015 
alkanutta yhdistymishanketta kutsuttiin nimellä Tampere3. Uusi korkea-
kouluyhteisö muodostuu jatkossa kahdesta erillisestä korkeakoulusta: 
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät Tampe-
reen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, joka harjoittaa myös ammatti-
korkeakoulutoimintaa ja on samalla Tampereen ammattikorkeakoulun 
pääomistaja. Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin huhtikuussa 2017 
ja helmikuussa 2018 Tampereen kaupunki luovutti Tampereen ammatti-
korkeakoulu Oy:n osakekannan säätiölle. (Tampere3, 2018) 
 
Tampere3 Kirjasto- ja tietopalvelut oli Tampere3 hankkeen osaprojekti, 
jonka tarkoituksena oli luoda Tampereelle uusi korkeakoulukirjasto, Tam-
pereen yliopiston kirjasto. Uusi kirjasto-organisaatio toimii jatkossa kuu-
dessa toimipisteessä. Entiset TAMKin kirjastojen toimipisteet sijaitsevat 
Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella Kaupissa, Tampereen 
musiikkiakatemian tiloissa sekä Mediapoliksen tiloissa Tampereen Toh-
lopissa. Kaupissa on TAMK Pääkampuksen lisäksi myös Tampereen yliopis-
ton kampus, jossa asiakkaita palvelee lääketieteeseen ja terveystieteisiin 
erikoistunut Arvo-kirjasto. Entinen TTY:n kirjasto sijaitsee Tampereen yli-
opiston Hervannan kampuksella, kun taas yliopiston keskustakampuksella 
sijaitsee Linna-kirjasto. Tampere3 Kirjasto- ja tietopalveluprojekti muodos-
tui useammasta aliprojektista. Tampere3 Kirjasto- ja tietopalveluprojektin 
johtajana ja samalla aliprojektien omistajana toimi Minna Niemi-Grund-
ström. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
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Työn toimeksiantajana on Tampereen yliopiston kirjasto, mutta opinnäy-
tetyön kohteena on Tampere3 Kirjasto- ja tietopalvelut projekti ja erityi-
sesti sen aliprojekti Asiakaspalveluprosessien kehittäminen ja uusi Tampe-
reen yliopiston kirjasto-organisaatio. Asiakaspalveluprosessien kehittämis-
projektin työryhmään kuuluivat Tampereen yliopistosta projektipäällikkö 
Leena Horsma-aho ja tämän opinnäytetyön tekijä. Tampereen teknillisen 
korkeakoulun kirjastosta projektiryhmässä oli yksi jäsen ja Tampereen am-
mattikorkeakoulukirjastosta kaksi jäsentä. Projektin ohjausryhmässä oli 
projektin omistajan lisäksi yksi henkilö Tampereen teknillisen korkeakou-
lun kirjastosta, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastosta sekä 
opiskelijajäsen. Projektipäällikkö Leena Horsma-aho toimi samalla myös 
tämän opinnäytetyön ohjaajana. 
 
Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojektin työskentely alkoi joulu-
kuussa 2017. Projektin tavoitteena oli varmistaa laadukas, yhtenäinen ja 
kaikki asiakasryhmät huomioon ottava palvelukokonaisuus sekä tehdä eh-
dotukset tulevan kirjaston palvelukäytännöistä. Projekti tuotti myös tarvit-
tavat määritelmät ja sisällöt uuden kirjasto-organisaation verkkosivuille. 
Projekti päättyy vuoden 2019 alusta uuden kirjasto-organisaation startat-
tua toimintansa. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–
2018) 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja työn tavoitteet 

Tämän opinnäytteen tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty tutkimuksel-
lisen kehittämistyön menetelmää. Yleensä tutkimuksellisen kehittämis-
työn tavoitteena on kehittää organisaatiolle uudenlainen ratkaisumalli toi-
minnan kehittämiseen tai esimerkiksi muutostilanteessa. Tutkimuksellinen 
kehittämistyö voi olla käytännön ongelman ratkaisua, uusien ideoiden tai 
käytäntöjen kehittelyä ja toteuttamista. Perinteisen tieteellisen tutkimuk-
sen ja tutkimuksellisen kehittämistyön ero on toiminnan päämäärässä, eli 
halutaanko tuottaa lähinnä uutta teoriaa vai saada aikaan myös käytännön 
parannuksia. Tutkimuksellisen kehittämistyön tekemistä ohjaa ensisijai-
sesti käytännölliset tavoitteet, joihin haetaan tukea teoriasta. Tehdyn tut-
kimuksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida työssä tehtyjen ehdotusten siir-
tämisestä käytäntöön tai kehitettyjen ideoiden toteutukseen. (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti, 2010, s. 19) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mistä tekijöistä muodos-
tuu laadukas asiakaspalvelukokemus, miten asiakkaan kokemaa laatua ja 
palvelupolkuja voidaan kehittää ja miten tätä teoriaa voidaan hyödyntää, 
kun halutaan kehittää korkeakoulukirjaston asiakaspalvelua.  

1.3 Aiheen rajaus ja opinnäytetyön rakenne 

Aiheen rajaamiseen on hyödynnetty Tampere3 asiakasprosessien kehittä-
misprojektin työskentelyä. Asiakaspalvelu on kokonaisvaltaista toimintaa 
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kirjastoympäristössä ja palvelupolkuajattelua voidaan hyödyntää lähes 
kaikkien kirjaston toimintojen kehittämiseen. Opinnäytetyössä keskitytään 
tarkastelemaan erityisesti aineiston lainauspalveluihin liittyviin palveluti-
lanteisiin ja lainaukseen liittyviin suoriin asiakaskontakteihin eri palveluka-
navien kautta. Tarkoituksena on kuitenkin laatia yleismalli asiakkaan pal-
velupolkujen ja palautteen hyödyntämiseen niin, että mallia voidaan hyö-
dyntää kaikkien tulevan Tampereen yliopiston kirjaston asiakaspolkujen 
kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyön teoriaosa rakentuu niin, että aluksi työssä tarkastellaan 
yleisesti, miten asiakaspalvelun laatu määritellään ja mitä tarkoitetaan pal-
velupolkujen rakentamisella. Seuraavaksi syvennytään asiakastyytyväisyy-
den selvittämisen ja mittaamisen teoriaan, sekä siihen, millä tavoin orga-
nisaatio voi käyttää kerättyä asiakastyytyväisyysdataa toimintansa kehittä-
miseen. Teorian seuraava osuus keskittyy siihen, mitä laatutyö tarkoittaa 
korkeakouluympäristössä ja mitä erityistä liittyy kirjastopalveluiden kehit-
tämiseen. 
 
Viimeinen teoriaosa tässä opinnäytetyössä keskittyy kuvaamaan Tam-
pere3-asiakasprosessien kehittämisprojektin työskentelyä vuoden 2017 
lopusta vuoden 2018 loppuun. Ensin avataan sitä, mitä tässä projektityössä 
tavoiteltiin, mitkä olivat projektin kannalta keskeiset riippuvuudet ja haas-
teet. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti ne erot, joita palveluprosesseissa on 
projektin lähtötilanteessa ollut ja mitä tuli ottaa huomioon, kun asiakas-
palvelua linjattiin yhtenäiseksi.  
 
Työn lopuksi esitellään, mitä muutoksia projektityöskentelyn vuoksi eri kir-
jastojen asiakkaille syntyi ja mitä haasteita palvelupolkujen kehittämiseen 
jäi yhdistymishetken jälkeen. Työn yhtenä tavoitteena on esittää kehittä-
misehdotus siitä, miten uudessa Tampereen yliopiston kirjastossa voidaan 
kehittää asiakaspalvelua palvelupolkuajattelun avulla. 
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2 LAADUKAS ASIAKASKOKEMUS 

Usein laadun parantaminen määritellään sisäiseksi tavoitteeksi mietti-
mättä mitä laadulla kulloinkin tarkoitetaan. Palvelun laatua käsittelevässä 
kirjallisuudessa on todettu, että ”laatu on mitä tahansa mitä asiakkaat ko-
kevat sen olevan” (Grönroos, 2009, s. 100). Kokonaisvaltainen asiakasko-
kemus syntyy siitä, mitä asiakas organisaatiosta ajattelee ja millaisia tun-
teita se asiakkaassa herättää. Palvelukokemus syntyy nykyisin hyvin usein 
sellaisella palvelupolulla, joka yhdistää sekä teknologian ja perinteisen ih-
miskontaktin. (Ahvenainen, Gylling & Leino, 2017, s. 10) Fyysisen ja digi-
taalisen kohtaamisen lisäksi kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen liit-
tyy tiedostamaton kohtaaminen eli brändi. Tässä kohtaavat sekä asiakkaan 
aiemmat olettamukset, mielikuvat ja näkemykset, että aikaisempi asiointi-
historia, arvostelut ja muut kohtaamispisteessä syntyvät tiedostamatto-
mat kokemukset. (Ahvenainen ym. 2017, ss. 33–34) 
 
Asiakaskokemuksen laatu syntyy asiakkaan kanssa käydyn vuorovaikutuk-
sen tuloksena. Asiakkaan kokemus ja palvelusta saatu arvo asiakkaalle on 
merkittävämpi laadun mittari, kuin itse palvelun sisältö. Usein kun tarkas-
tellaan asiakkaan tyytyväisyyttä, keskitytään liiaksi siihen, onko tarjottu 
palvelu hyvää vai huonoa ja miten ja missä asiakaspalvelua pitäisi tarjota. 
Tämän sijaan olisi hyvä keskittyä enemmän asiakaskokemuksen analysoin-
tiin ja kehittää asiakkaan ja yrityksen välistä kohtaamispistettä. (Gerdt & 
Korkiakoski, 2016, ss. 46–47) Asiakaskokemus syntyy asiakkaan odotusar-
von ja toteuman suhteena niin, että heikko asiakaskokemus kertoo asiak-
kaan odotusarvoa vähäisemmästä toteutumasta, kun taas erinomainen 
asiakaskokemus on saavutettu silloin kun asiakkaan odotusarvo on ylitetty. 
Keskinkertaista palvelukokemus on silloin kun asiakas on saanut odotusar-
voaan vastaavan kokemuksen. (Ahvenainen ym. 2017 ss. 22–23) 
 
Lopullinen asiakaskokemus muodostuu kaikkien asiakkaan henkilökohtais-
ten kokemusten ja eri kohtaamispisteiden summana. Asiakas voi kokea yh-
dessä kohtaamispisteessä erinomaista palvelua, mutta toisessa tilanteessa 
tai kanavassa palvelun taso voikin jäädä ala-arvoiseksi. Asiakas tarkastelee 
saamaansa palvelun laatua kuitenkin aina yhtenä kokonaisuutena. Tär-
keintä on aina ydinasiakaskokemus. Eli saako asiakas tarpeensa tyydytet-
tyä vai ei. (Ahvenainen ym. 2017, ss. 68–70)  
 
Asiakaskokemuksen tulisi aina olla mahdollisimman tasalaatuinen, eikä 
asiakkaan palvelukokemus saisi olla riippuvainen siitä, mitä kanavaa pitkin 
yhteydenotto tulee tai kuka sattuu olemaan sillä hetkellä töissä. Jotta asi-
akkaan kohtaamisista voidaan tehdä tasalaatuisia, pitää ymmärtää asiak-
kaan palvelupolkuja ja mitata asiakkaiden kokemaa laatua systemaatti-
sesti. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, ss. 44–45) 
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2.1 Palvelupolkujen rakentaminen 

Laadukkaan asiakaskokemuksen muodostaminen tulisi lähteä asiakkaan 
palvelupolun ymmärtämisestä. Oleellista on ymmärtää millä tavoin ja 
missä vaiheissa asiakas haluaa vuorovaikutusta. Onko organisaatio läsnä 
niissä kanavissa, joissa asiakas haluaa palvelun tarjoajan tavoittaa ja liik-
kuuko tieto asiakkaan kannalta olennaisista asioista riittävän nopeasti? 
Toisaalta pitää myös analysoida se, tehdäänkö riittävästi yhteistyötä pal-
veluorganisaation eri toimintojen välillä ja onko organisaatio rakentunut 
asiakaspalvelun lähtökohdista eikä sisäisistä prosesseista käsin. (Gerdt & 
Korkiakoski, 2016, ss. 50–51) 
 
Palvelupolkujen rakentaminen alkaa siitä, että analysoidaan palveluorga-
nisaation asiakkaille tarjoamat kommunikaatiokanavat ja verrataan niitä 
niihin kanaviin, joita asiakkaat suosivat. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, ss. 
133–134) Erilaisia kommunikaatiokanavia on useita, eikä organisaatio 
pysty itse kontrolloimaan sitä, mikä kanavista on asiakkaalle ensimmäinen. 
Se voi olla verkkosivu, fyysinen kohtaaminen siinä missä sosiaalisen me-
dian kanava tai puhelinsoitto. Tämän ymmärtäminen on keskeinen tekijä, 
kun asiakkaan palvelupolkuja aletaan tarkastelemaan. (Ahvenainen ym. 
2017, ss. 66–67) 
 
Palvelupolkujen havainnointi voidaan tehdä esimerkiksi auditoimalla tai 
itse visualisoimalla asiakkaan tyypillinen matka. Näitä erilaisia matkoja tai 
palvelupolkuja voi olla useampia. Käymällä läpi asiakkaan palvelupolku voi-
daan tunnistaa erilaiset kipukohdat tai rajapinnat, jossa palvelun laatu on 
heikoin. Tämän jälkeen priorisoidaan löydetyt kriittisimmät negatiiviset 
palvelukokemuksen tekijät ja keskitytään kehittämisessä näiden epäkoh-
tien korjaamiseen. (Ahvenainen ym. 2017, s. 72) 
 
Palvelupolkuja havainnoidessa löydettyjä epäkohtia tai palvelun negatiivi-
sia tekijöitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan tarpeeton pallottelu eri kon-
taktikanavien tai palvelupisteiden välillä tai haittatekijänä voi toimia myös 
se, miten sosiaalisen median kanavia hallinnoidaan. Esimerkkinä tilanne, 
jossa sosiaalisen median viestintä keskittyy tiedottamiseen ja markkinoin-
tiin, mutta asiakkaiden kontaktit samassa kanavassa koskevatkin enem-
män asiakaspalvelupyyntöjä, joihin sosiaalista mediaa hallinnoivalla ta-
holla ei ole keinoja tai osaamista. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, ss. 51–52)  
 
Kun palvelua kehitetään asiakkaan näkökulmasta, se pakottaa organisaa-
tion samalla pois siilomaisesta ajattelusta ja toiminnan kehittämisestä. 
Asiakas ei ole kiinnostunut kenen toimesta, miten tai missä palvelu on tuo-
tettu, joten olennaista onkin hahmottaa se, miten asiakkaan kohtaamispis-
teiden ketjut tukevat palvelukokonaisuutta. (Ahvenainen ym. 2017, s. 72) 
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2.2 Asiakastyytyväisyyden selvittäminen 

Jotta asiakkaan kokemaa laatua voidaan arvioida, tarvitaan tietoa siitä, 
mikä itseasiassa tekee asiakkaan tyytyväiseksi. Asiakaskeskeinen ajattelu 
vaatii sen, että tätä tietoa kerätään suoraan asiakkaalta itseltään. Yleistä 
tietoa asiakkaan kokemuksesta ja asiakastyytyväisyydestä on toki saata-
villa, mutta myös organisaatiokohtaista tutkimusta tarvitaan. (Ylikoski, 
1999, ss. 148–156) 
 
Ylikosken mukaan asiakastyytyväisyystutkimuksella on yleensä neljä tavoi-
tetta: 
 

1. asiakastyytyväisyyden keskeisten tekijöiden selvittäminen 
2. asiakastyytyväisyyden tämänhetkisen tason mittaaminen 
3. toimenpide-ehdotusten laadinta 
4. asiakastyytyväisyyden seuranta  

 
Toimiva asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä vaatii perusteellista 
pohjatyötä, johdonmukaista suunnittelua ja jatkuvaa määrätietoista tie-
don keräämistä. (Ylikoski, 1999, ss. 148–156) 

2.2.1 Asiakastyytyväisyyskysely 

Asiakastyytyväisyyskysely on ehkä tunnetuin tapa selvittää asiakkaiden 
mielipiteitä palvelun laadusta, mutta yksittäinen palautekysely antaa tie-
toa vain jonkin hetken tilanteesta, eikä sellaisenaan ole kovin käyttökelpoi-
nen väline toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Asiakkaat eivät tule tyyty-
väiseksi vain siitä, että heidän tyytyväisyyttään selvitetään erilaisin kyse-
lyin. Yleensä asiakkaan odotukset sitä vastoin kasvavat, koska oletuksena 
on, että kyselyiden ja selvitysten myötä tehdään myös toimenpiteitä, joi-
den ansiosta palvelun laatu paranee. (Ylikoski, 1999, ss. 148–150) 
 
Kyselytutkimuksella voidaan asiakastyytyväisyyden lisäksi selvittää, mitkä 
palvelut ovat asiakkaiden mielestä kriittisiä ja mitkä eivät. Kyselyllä saatu 
tulos pitää analysoida ja sen jälkeen on ratkaistava, millaisia toimenpiteitä 
tarvitaan, jotta asiakkaiden kokemaa laatua voidaan parantaa. Kehittämis-
toimenpiteet tulisi kohdistaa ensisijaisesti niihin tekijöihin, jotka asiakkaat 
kokevat tärkeimmiksi. Jos tyytyväisyyden taso kyselyssä on hyvä, toimen-
pidesuunnitelmana voidaan pitää myös sitä, että saavutettua tasoa pide-
tään jatkossakin yllä. (Ylikoski, 1999, ss. 165–166) 

2.2.2 Suoran palautteen vastaanottaminen 

Tärkeä jatkuvan palautteen keruun kanava on asiakaspalvelussa työsken-
televä henkilöstö. Suoran asiakaspalautteen ongelmana on tiedon välittä-
minen – usein voi käydä niin, että asiakkaan antama palaute jää vain asia-
kaspalveluhenkilön ja asiakkaan väliseksi. Suoran palautteen keräämiseen 
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tulisikin luoda järjestelmä, joka avulla henkilöstö ohjaa saamansa palaut-
teen oikeaan paikkaan organisaatiossa. Palautejärjestelmää luotaessa on 
hyvä varmistaa, että kaikki palvelukanavat tulevat huomioiduksi ja että 
henkilöstö tunnistaa saadun palautteen ja osaa ohjata sen eteenpäin. Asi-
akkaan näkökulmasta tärkeintä on se, että palautteen antaminen tehdään 
mahdollisimman helpoksi. (Ylikoski, 1999, ss. 170–171) 
 
Usein asiakas antaa suoraa palautetta erityisesti silloin kun hän tuntee 
olonsa pettyneeksi. Negatiivisen palautteen vastaanottamisessa tärkeää 
on se, miten palaute otetaan vastaan: asiakkaan kokemusta ei saa vähä-
tellä, saati väittää, että asiakas on väärässä. Asiakkaalle ei ole toisaalta 
myöskään hyvä luvata mitään sellaista, mitä ei voida toteuttaa. Olennai-
sinta asiakkaan kannalta on se, että palaute otetaan vastaan aidosti asia-
kasta arvostaen ja että annettuun reklamaatioon vastataan mahdollisim-
man nopeasti. (Valvio, 2010, ss. 147–148) 

2.2.3 Sosiaalinen kuuntelu 

Sosiaalisella kuuntelulla tarkoitetaan eri verkkomedioiden avulla annetun 
asiakaspalautteen keräämistä ja analysointia. Sosiaalinen kuuntelu on ny-
kyisin tärkeä proaktiivisen asiakaspalvelun menetelmä. Asiakkaat, erityi-
sesti nuoret, antavat entistä enemmän palautetta verkossa, varsinaisten 
palveluprosessien ja -kanavien ulkopuolella. Sosiaalisen kuuntelun avuksi 
on kehitetty erilaisia ohjelmistoja, mutta sosiaalista kuuntelua voi tehdä 
myös seuraamalla itse aktiivisesti niitä kanavia, joissa asiakkaat viestivät. 
(Gerdt & Korkiakoski, 2016, s. 137) 

2.2.4 Asiakasraadit 

Yksi tapa seurata asiakastyytyväisyyttä on asiakasraadit. Eli vapaaehtoi-
sista asiakkaista kootaan pieniä ryhmiä keskustelemaan organisaation toi-
mintatavoista ja siitä, miten he kokevat palvelun laadun ja miten palveluita 
voitaisiin edelleen kehittää. Raadissa tulee olla mukana myös organisaa-
tion edustaja, jonka tehtävänä on toimia keskustelun herättäjänä ja kirjata 
keskustelussa ilmenneet kehitysideat ja korjausehdotukset ja viedä ne 
eteenpäin organisaation johdolle. Asiakasraateja voidaan koota keskuste-
lemaan joko yksittäisen palvelun kehittämisestä, asiakaskyselyn teemoit-
tamisesta tai vaikkapa koko organisaatiota koskevasta kehittämisestä. 
(Valvio, 2010, s. 73) 

2.3 Palvelun laadun mittaaminen 

Asiakaskokemuksen mittaaminen voidaan pelkistää neljään tekijään: ke-
neltä, mitä, milloin ja missä kanavassa. Mittausmallin suunnittelun tulisi 
lähteä asiakkaan näkökulmasta, asiakaskohtaamisista ja palvelupoluista 
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käsin. Jos kysely suunnitellaan organisaation omasta näkökulmasta, kyse-
lyssä saatetaan keskittyä väärien kohtaamisten tarkasteluun tai käyttää ka-
navaa, joka on asiakkaalle hankala, jolloin vastausprosentti jää pieneksi. 
Mittausta ei tule keskittää vain eniten käytettyihin kosketuspisteisiin, vaan 
tulisi ottaa huomioon kaikki keskeiset kohtaamiset. (Gerdt & Korkiakoski, 
2016, ss. 160–163) 
 
Asiakkaan käsitystä palvelun laadusta voidaan arvioida erilaisia mittareita 
käyttäen. Mittausvälineitä on käytössä kahdenlaisia: attribuuttipohjaisia 
mittausvälineitä sekä kvalitatiivisia mittausvälineitä. Attribuuttipohjaiset 
mittausvälineet ovat palvelun ominaisuuksia kuvaaviin attribuutteihin pe-
rustuvia, kun taas kvalitatiiviset mittausvälineet perustuvat esimerkiksi 
kriittisten tapahtumien arviointiin. Näistä kahdesta attribuuttiperusteiset 
mittausvälineet ovat käytetympiä. Attribuuttipohjaisessa mittausmenetel-
mässä määritetään etukäteen joukko attribuutteja, jotka kuvaavat palve-
lun ominaisuuksia ja kyselyyn vastaajaa pyydetään antamaan näistä arvo-
sana. Kvalitatiivisessa mittausmenetelmässä taas asiakasta pyydetään esi-
merkiksi kuvailemaan käsitystään palvelusta tai palvelutapahtumista. 
(Grönroos, 2009, ss. 113–114) 

2.3.1 SERVQUAL-menetelmä 

Yksi esimerkki attribuuttipohjaisesta laadun mittausmenetelmästä on 
SERVQUAL-menetelmä, jossa mitataan asiakkaan kokemaa laatua viiden 
osa-alueen kautta: konkreettinen ympäristö, luotettavuus, reagointialt-
tius, vakuuttavuus ja empatia. Näitä osa-alueita kuvataan tyypillisesti 22 
attribuutin avulla ja vastaajia pyydetään ilmoittamaan seitsemän kohdan 
asteikolla, miten he palvelun kokivat. Vastausten ääripäinä toimivat ”täy-
sin samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. Attribuutteja koskevien odotusten 
ja kokemusten välisen poikkeaman avulla voidaan laskea kokonaislaatua 
kuvaava tulos. Mitä suurempi näiden kahden tekijän välinen kuilu on, sitä 
heikommaksi voidaan koettu laatu määrittää. (Grönroos, 2009, s. 116) 
 
SERVQUAL-menetelmää hyödynnettäessä on tärkeä tarkastella yksittäis-
ten ominaisuuksien tuloksia ennemmin kuin kokonaistulosta. SERVQUAL-
mittarin asteikkoa on hyvä soveltaa harkitusti ja attribuutteja tulee aina 
miettiä etukäteen. Kaikki palvelut, markkinat ja kulttuuriympäristöt eivät 
ole samanlaisia, joten menetelmää on hyvä mukauttaa tilanteeseen sopi-
vaksi. (Grönroos, 2009, ss. 116–117) 

2.3.2 Net Promoter Score 

Toinen attribuuttipohjainen menetelmä on Net Promoter Score eli NPS, 
joka mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta, eli montako prosenttia asiak-
kaista on valmis suosittelemaan käyttämäänsä palvelua asteikolla 0–10. 
Saadut vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään, suosittelijat (arvosanat 9–
10), neutraalit (arvosanat 7–8) ja arvostelijat (arvosanat 0–6). ja NPS-luku 
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lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta osuudesta niiden 
osuus, jotka suhtautuvat palveluun kriittisesti.  
 

NPS = Suosittelijat – Arvostelijat 
  (vastaajien määrä) * 100 
 
Suosittelijoita ovat lojaalit asiakkaat, jotka käyttävät organisaation palve-
luita ja suosittelevat niitä lähipiirilleen. Neutraalit ovat tyytyväisiä, mutta 
eivät sitoutuneita asiakkaita ja voivat vaihtaa palvelun tarjoajaa, jos vas-
taan tulee kiinnostavampi toimija. Arvostelijat taas ovat tyytymättömiä 
saamaansa palveluun ja vaaraksi organisaation imagolle, mutta toisaalta 
ovat samalla myös suurin oppimisen lähde toiminnan kehittämiselle. (Ah-
venainen ym. 2017, s. 24–25) 
 
NPS-luku mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta, mutta ei tarkemmin 
avaa sitä, mitä luku pitää sisällään. Ongelmakohtien ratkaisemiseen tarvi-
taan lisätietoa siitä, missä palveluntarjoaja onnistui tai epäonnistui. Toi-
minnan kehittämiseksi tarvitaan lisäksi avoimia vastauksia. (Gerdt & 
Korkiakoski, 2016, ss. 166–167) 

2.3.3 Kvalitatiiviset mittarit 

Yksi kvalitatiivisen mittaamisen menetelmä on kriittisten tapahtumien tut-
kiminen. Tässä menetelmässä asiakasta pyydetään miettimään tilanteita, 
jossa palvelu on onnistunut joko erittäin myönteisesti tai kielteisesti. Nämä 
tilanteet ovat kriittisiä tapahtumia. Kun nämä tilanteet on selvitetty, vas-
taajaa pyydetään kertomaan yksityiskohtaisesti mitä tilanteessa tapahtui 
ja miksi asiakas koki tilanteen kriittiseksi. Lopuksi saatu tieto analysoidaan, 
jotta voidaan selvittää mitä laatuongelmia palvelusta voidaan tunnistaa ja 
miksi niitä esiintyy ja toisaalta myös sitä, milloin laatu on ollut erityisen hy-
vää. (Grönroos, 2009, s. 120)   
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3 PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN 

Jotta asiakaskokemuksen kehittämisestä tulisi jatkuvaa toimintaa, tarvi-
taan asiakaskokemuksen kehittämiselle selkeä tavoite. Pelkkien mittaustu-
losten säännöllinen tarkastelu ei riitä, vaan mitattu laatu tulee kytkeä 
osaksi organisaation toimintamalleja. On syytä keskittyä miettimään miksi 
palvelun laatua tulisi parantaa ja millä palvelun osa-alueilla laadun paran-
taminen on erityisen olennaista. Laatutyön pitää olla suunnitelmallista ja 
tavoitteellista, muutoin se jää herkästi vain yhteen yksikköön tai yhden 
henkilön tavoitteeksi. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, ss. 40–41) 
 
Yksi keino siirtää mitattu asiakastyytyväisyys kehittämisen välineeksi on 
analysoida mitatun laadun tulokset. Analyysin perusteella laaditaan orga-
nisaatiolle toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon 
myös se, miten paljon asiakastyytyväisyyden parantaminen vaatii työtä ja 
kustannuksia. Tuloksia analysoitaessa voidaan määrittää toiminnan kan-
nalta keskeiset ominaisuudet suhteessa asiakkaan kokemaan laatuun esi-
merkiksi kuvan 1. havainnollistamalla tavalla. (Ylikoski, 1999, ss. 166–167) 
 

Taulukko 1. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten tarkastelu  

  Mitattu asiakastyytyväisyys 
  Alhainen Korkea 

Ominaisuuden 
tärkeys 
asiakkaille 

Alhainen Parannus- 
toimenpiteet  
eivät kiireellisiä 

Tarpeettomia  
vahvuuksia – 
voidaan heikentää 

 
Korkea 

Etusijalla olevat 
parannettavat 
ominaisuudet 

Organisaation 
vahvuudet 

 
Toiminnan kannalta olennaisinta on keskittyä alhaisen asiakastyytyväisyy-
den toimintoihin, jotka ovat asiakkaille kannalta tärkeimpiä. Aluksi voidaan 
pyrkiä esimerkiksi siihen, että annettu palvelu on kaikissa palvelukanavissa 
mahdollisimman tasalaatuista. Tähän päästään helposti niin, että pyritään 
tunnistamaan ja karsimaan kaikkein heikkolaatuisimmat asiakaskokemuk-
set. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, s. 45) 

3.1 Lean menetelmä toiminnan kehittämisessä 

Suuri haaste palvelun laadun kehittämiselle on nykyisin toimintaympäris-
tön kiivas muutostahti, sekä toisaalta organisaation hidas reagointikyky 
toimintaympäristön tai asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. (Gerdt & Kor-
kiakoski, 2016, ss. 45–50) 
 
Japanilainen autovalmistaja Toyota on kehittänyt alun perin valmistusteol-
lisuuden prosessien kehittämiseen Lean menetelmän, josta on nopeasti 
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kehittynyt yksi tämän päivän suositumpia toiminnan johtamisen ja kehit-
tämisen menetelmä. Lean menetelmässä tutkitaan yrityksen prosesseja ja 
arvioidaan prosessien eri vaiheita erityisesti siitä näkökulmasta, mitä lisä-
arvoa kukin prosessin vaihe tuottaa asiakkaalle ja pyritään löytämään ja 
eliminoimaan ne työvaiheet tai -menetelmät, jotka eivät tuota lisäarvoa. 
Kehittämisessä keskitytään niihin prosessin vaiheisiin, jotka hidastavat 
prosessin kulkua. Menetelmää voidaan hyödyntää valmistuksen proses-
seja kehitettäessä ja myös palveluprosessien kulkuja voidaan analysoida 
tästä näkökulmasta. (Bieraugel, 2015) 
 
Lean ajattelun keskeinen oppi on PDSA-ajatusmalli, eli kokeilujen kehä. 
PDSA lyhenne tulee sanoista plan-do-study-act. Kokeilujen kehä tarkoittaa 
mahdollisimman nopeasti toistuvia askelia, joiden avulla toimintaa kehite-
tään. Mallissa luodaan uutta tietoa kokeilemalla ja iteroimalla, eli toista-
malla asiaa kerta kerran jälkeen niin kauan, että ongelmaan löytyy rat-
kaisu. Plan, eli suunnitteluvaiheessa on kehittämisidea tai ongelman rat-
kaisumalli, jota halutaan testata. Do-vaiheessa tehdään kokeilu, jossa saa-
daan lisätietoa toimiiko uusi toimintamalli käytännössä. Tutkimisvaiheessa 
(study) pohditaan sitä, miten kokeilu onnistui, menikö joku pieleen ja syn-
tyikö kokeilun myötä mahdollisesti uusia ongelmia. Act, eli päätösvai-
heessa ratkaistaan jatketaanko kokeilua, onko muutos järkevä vai muute-
taanko näkökulmaa kokonaan. Mitä nopeampaa kokeilujen kehä saadaan 
pyörähtämään, sitä nopeampaa on myös toiminnan kehittäminen. Jokai-
nen PDSA kierros tuottaa organisaatiolle uutta tietoa, jota voidaan käyttää 
hyväksi seuraavalla kehittämisen kierroksella. Oleellista ei ole tehdä isoja 
rajuja muutoksia tai mittavia investointeja, vaan korjata toimintaa edulli-
sesti ja pienin askelin, kuten karsimalla ylimääräisiä työvaiheita, muutta-
malla työn suoritusjärjestystä, parantamalla kerätyn tiedon laatua tai yk-
sinkertaistamalla systeemejä. (Torkkola, 2015, ss. 38–45) 

3.2 Henkilöstö asiakaspalvelun laatutekijänä 

Hyviä tuloksia syntyy vain, jos koko yhteisö sitoutuu yhdessä päämäärän 
saavuttamiseen. Palveluorganisaatiossa näiden päämäärien tulee olla sel-
laisia, että niiden avulla voidaan tarjota mahdollisimman laadukasta asia-
kaspalvelua ja palvelukokemuksia. Parhaimmillaan koko organisaatio työs-
kentelee asiakaslähtöisesti samaan suuntaan. Yhteisen tahtotilan saavut-
tamiseksi organisaatiolla tulee olla selkeä visio ja strategia, jonka yhteisön 
jäsenet tunnistavat ja ottavat omakseen. Visiota ja strategiaa tukee yhtei-
nen tunne-energia. Tärkeää on oppia yhdessä, jotta toimintaa voidaan ke-
hittää ja saavuttaa halutut päämäärät. Tämä ei tarkoita aina samaa mieltä 
olemista tai kitkan puuttumista, vaan ristiriitatilanteiden käyttämistä luo-
vana jännitteenä paremman suorituksen saavuttamiseksi. Merkittävää 
tahtotilan ylläpitämisessä on selkeä tavoite, joka auttaa yhteisöä selviä-
mään ikävienkin tilanteiden yli ja syyn ponnistella eteenpäin. (Fischer & 
Vainio, 2014, ss. 118–119) 
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Organisaation johtamisella luodaan edellytykset sille, miten työyhteisön 
jäsenet kokevat oman roolinsa työyhteisössä. Johdon vastuulla on luoda 
strategia, joka kuvaa yhteistä tahtotilaa ja viestiä siitä niin, että yksittäinen 
työntekijä ymmärtää, miten hänen työpanoksensa edistää näiden tavoit-
teiden syntymistä. Positiivinen kokemus omasta tekemisestä koostuu siitä, 
miten merkitykselliseksi yksilö kokee työtehtävänsä, ja siitä, kokeeko hän 
nauttivansa esimiehensä ja kollegoidensa arvostusta. Kun työntekijä kokee 
työn iloa, hän voi hyvin ja välittää myönteistä energiaa sekä työyhteisön 
muille jäsenille, että asiakkaille. (Fischer & Vainio, 2014, ss. 11–14) 
 
Palveluiden luonne ja asiakkaan laatukokemuksen tason ylläpito edellyttä-
vät sitä, että palvelutoimintaa koskevat päätökset saadaan tehdä mahdol-
lisimman lähellä asiakasrajapintaa. Jos palvelukohtaamiseen osallistuvalla 
asiakaspalveluhenkilöstöllä on valtuudet tehdä itsenäisiä päätöksiä nope-
asti, voidaan usein välttää laatuongelmia. Jos asiakasrajapinnassa työsken-
televältä henkilöstöltä estetään mahdollisuus tehdä päätöksiä, palvelusta 
tulee jäykkää ja pahimmillaan tämä saattaa jopa vaikuttaa työntekijän mo-
tivaatioon. Työntekijöitä on hyvä rohkaista ja kouluttaa huomaamaan asia-
kaskontaktien moninaisuus ja käyttämään arviointikykyään ongelmien sel-
vittämiseksi. (Grönroos, 2009, ss. 273–274) 
 
Sisäisellä markkinoinnilla ja sisäisillä palveluilla voidaan tukea asiakasraja-
pinnassa työskentelevän henkilöstön palveluosaamista ja ylläpitää asiakas-
keskeistä palveluasennetta. Henkilöstölle tulee tarjota koulutusta erityi-
sesti silloin, kun uusia palveluita otetaan käyttöön tai tulee muita muutok-
sia, joilla on suoria vaikutusta asiakkaisiin, jotta henkilöstö tulee tietoisiksi 
uusista palveluista. Tärkeää on myös saada henkilöstö hyväksymään teh-
dyt uudistukset. Työntekijöitä kannattaa myös kuunnella, sillä heillä on 
yleensä hyvää tietoa päivittäisestä toiminnasta, asiakkaiden odotuksista ja 
vaatimuksista. Henkilöstön osallistamisella on myös motivoiva vaikutus. 
Asiakaspalvelussa tarvittavien tekniikoiden, tukijärjestelmien ja fyysisten 
välineiden tulisi suosia palveluhenkisyyttä, eikä ainakaan toimia esteenä 
asiakaskeskeiselle toiminnalle. (Grönroos, 2009, ss. 451–462) 
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4 LAATUTYÖ KORKEAKOULUKIRJASTOSSA 

Kirjastopalvelut Suomessa ovat pääsääntöisesti julkisia palveluita, joita to-
teutetaan joko suoraan tai välillisesti verovaroin ja näin ollen niitä voi myös 
käyttää kuka tahansa. Kirjastopalvelun tuotantokustannuksia ei voida pe-
riä käyttäjiltään eikä toiminnan tavoitteena ole voiton maksimointi, vaan 
esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu. Kir-
jasto toimii yleensä osana toista organisaatiota, joka muodostaa kehykset 
toiminnalle. Korkeakoulukirjastojen kehysorganisaationa toimii korkea-
koulu ja kirjaston tavoitteena on palvella pääsääntöisesti oman kehysorga-
nisaationsa opiskelijoita ja henkilökuntaa, mutta välillisesti myös muuta 
yhteiskuntaa. (Lovio & Tiihonen, 2006, s. 14) 

4.1 Korkeakoulukirjaston tehtävä 

Kirjaston perustehtäviin kuuluu oman käyttäjäkuntansa tarpeita vastaa-
vien dokumenttien ja käyttöoikeuksien hankkiminen, hankittujen doku-
menttien säilyttäminen ja käyttöön saattaminen. Tehtäviin kuuluu myös 
hankittujen aineistojen järjestäminen niin, että ne ovat tehokkaasti löydet-
tävissä, fyysisten ja virtuaalisten tilojen tarjoaminen, tiedonhankintaan liit-
tyvien taitojen ja välineiden käytön opetus sekä palveluiden markkinointi. 
Tämän lisäksi Suomessa kirjastoilla on yleensä myös yhteiskunnallinen pal-
velutehtävä, jonka toteutumista organisaation asiantuntemuksen ja toi-
minnan tulee tukea. Kirjastotoiminnalle voidaan määrittää myös perusteh-
tävä, joka on alisteinen kyseisen kirjaston kehysorganisaation perustehtä-
välle. (Juntunen & Saarti, 2012, ss. 12–13) 
 
Korkeakoulukirjaston perustehtävä määrittyy ammattikorkeakoulun tai 
yliopiston perustehtävän mukaan ja siten myös korkeakoulukirjaston toi-
minta on alisteista ammattikorkeakoulu- ja yliopistolainsäädännölle. Yli-
opistolain 2§ määrittelee yliopistojen tehtävän seuraavalla tavalla:  
 
”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja 
taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä 
kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään 
hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuoro-
vaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja 
taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” 
 
 ”Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteel-
lisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea 
kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä 
noudattaen.” 
 
Lain mukaan yliopistokirjaston tehtävänä on siis tukea tutkimusta, vapaata 
sivistystyötä, korkea-asteen opetusta ja opiskelijoiden kasvamista. Yliopis-
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tokirjaston tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä on myös varmistaa tut-
kimustiedon vapaa saatavuus lainaamalla ja muutoin käyttöön saattamalla 
tieteellisen tutkimuksen tuloksena syntyneitä dokumentteja. Yliopistokir-
jasto toimii myös tutkimuksen korkean tason ja eettisyyden takaamisen 
välineenä. Tutkimustiedon vapaa saatavuus antaa mahdollisuuden kriitti-
sesti arvioida ja dokumentoida tutkimustietoa. (Juntunen & Saarti, 2012, 
ss. 15–16) 

4.2 Kirjastopalvelun laatu 

Kirjastopalveluita kehitettäessä tavoitteena tulisi aina olla asiakastyytyväi-
syyttä lisäävien, eli laadukkaiden palvelutuotteiden tarjoaminen. Tärkeää 
palveluita suunnitellessa on tunnistaa kirjaston keskeisten asiakasryhmien 
tarpeet, sekä pitää mielessä kehysorganisaatiolle asetetut tavoitteet. Asi-
akkaiden tiedon tarpeet ja esimerkiksi tietoaineistojen tarjoamisen kana-
vat ovat alati muuttuvia, joten jatkuva asiakastyytyväisyyden mittaaminen 
ja muu toiminnan analysointi ovat välttämättömiä. (Juntunen & Saarti, 
2012, ss. 101–112)  
 
Asiakkaalle kirjastopalveluiden laadun arviointi voi olla vaikeaa. Palvelun 
käyttäjä voi ajatella, että maksuttomalta palvelulta ei voi vaatia samaa laa-
tutasoa kuin ostopalvelulta. Toisaalta asiakkaalta puuttuu usein näkemys 
siitä, mitä palveluiden järjestäminen kirjastolle tai taustaorganisaatiolle 
kustantaa ja asiakkaan on tällöin erittäin haastavaa suhteuttaa palveluun 
kohdistuvia odotuksia niiden tuottamisen kustannuksiin. Asiakaspa-
lautetta saadaan usein myös sellaisista palveluista, joihin kirjastolla ei ole 
suoranaisesti valtaa vaikuttaa. Erilaisten aineistotietokantojen käyttöon-
gelmiin liittyvät asiat nähdään usein kirjaston tuottaman palvelun laatuon-
gelmana, vaikka itseasiassa ongelma on aineiston tarjoavan kaupallisen 
toimijan palveluissa. Tämän vuoksi asiakastyytyväisyyden mittaamisen li-
säksi on kirjastot keräävät laatuun liittyvää dataa myös muilla tavoin. 
(Lovio & Tiihonen, 2006, ss. 77–79) 

4.3 Laadun mittaamisen välineet korkeakoulukirjastossa 

Perinteisten asiakastyytyväisyysmittausten ja palautteen keruumenetel-
mien ohella kirjastot keräävät määrällisen mittaamisen välineeksi tarkoi-
tettuja kansallisia ja kansainvälisiä tilastotietoja. Tilastotietojen kerää-
miseksi on laadittu kansainvälinen ISO 2789 standardi, joka määrittelee 
mitä dataa kirjaston tulisi kerätä, sekä keräysmenetelmät ja -kohteet. ISO 
standardi 11620 puolestaan määrittää kirjastojen toimintaa kuvaavat tun-
nusluvut. Standardisoinnin tavoitteena on mahdollistaa kirjastojen keski-
näinen vertailu. (Juntunen & Saarti, 2012, s. 119) 
 
Suomessa kerätään valtakunnallista tieteellisten kirjastojen tilastokantaa, 
jota ylläpitää Kansalliskirjasto. Kansalliskirjaston, korkeakoulukirjastojen ja 
erikoiskirjastojen yhteistilasto antaa kokonaiskuvaa Suomen tieteellisten 
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kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista. Yhteistilasto on löy-
dettävissä osoitteesta yhteistilasto.lib.helsinki.fi. Tätä tilastoa voidaan 
hyödyntää kirjaston panos-tuotossuhteen määrittelyyn. Eli nähdään, mi-
ten kirjaston hankkima kokoelma palvelee asiakkaita ja käytetäänkö han-
kittuja aineistoja tehokkaasti. (Juntunen & Saarti, 2012, s. 121) 
 
Korkeakoulukirjaston laatutyön mittaamiseen on luotu myös useita kan-
sainvälisiä työkaluja. American Library Association on julkaissut vuonna 
1990 käsikirjan Measuring Academic Library Performance. Käsikirja esitte-
lee tieteellisten kirjastojen käyttöön mittareita, joilla voidaan arvioida kir-
jaston toiminnan tehokkuutta. Myös IFLA (International Federation of Li-
brary Associations and Institutions) julkaisi vuonna 1996 käsikirjan Meas-
uring quality: International guidelines for performance measurement in 
academic libraries akateemisten kirjastojen laadun mittaamisen työka-
luksi. Kansainvälinen tieteellisten kirjastojen käyttämä laadun mittaamisen 
väline on LibQUAL+®-palvelu. Tämä palvelu koostuu kirjaston käyttäjille lä-
hetettävästä kyselytutkimuksesta, jolla mitataan asiakkaiden käsitystä pal-
veluista, aineistoista ja tiloista. LibQUAL+® hoitaa tiedonkeruun ja rapor-
toinnin. Osallistuvan kirjaston tehtäväksi jää ainoastaan kyselystä markki-
nointi. (Rouvari & al, 2007) 

4.4 Laatutyö Tampereen korkeakoulukirjastoissa ennen yhdistymistä  

Korkeakoulujen toimintaa Suomessa arvioi Kansallinen koulutuksen arvi-
ointikeskus Karvi. Keskeisiä arviointityyppejä ovat korkeakoulujen audi-
toinnit, teema- ja järjestelmäarvioinnit ja tekniikan tutkinto-ohjelmien ak-
kreditoinnit. Karvi kuuluu eurooppalaisten arviointitoimijoiden rekisteriin 
EQARiin ja on Euroopan arviointitoimijoiden verkoston ENQAn täysjäsen. 
Yliopisto- ja ammattikorkeakoululaki velvoittaa korkeakouluja osallistu-
maan ulkoisen toiminnan ja laatujärjestelmien arviointiin, jotka Karvi to-
teuttaa. Laadun arviointi kattaa kaikki korkeakoulun toiminnot. Vuoden 
2019 alussa yhdistyneet kolme tamperelaista korkeakoulua, Tampereen 
ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yli-
opisto ovat läpäisseet edellisen auditoinnin ja niiden laatujärjestelmien 
katsotaan täyttäneen korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalli-
set kriteerit ja vastanneet korkeakoulujen eurooppalaisia korkeakoulujen 
laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. (Kansallinen koulutuksen 
arivointikeskus, 2018) 
 
Kolmen korkeakoulun kirjastojen laatu on aiemmin varmistettu kunkin 
korkeakoulun omien laatukäytänteiden mukaisesti ja kirjastoja koskevat 
laatujärjestelmät on määritetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulun 
omissa laatukäsikirjoissa. Laatukäsikirjoja on täydennetty kunkin kirjaston 
omilla menettelyohjeilla. (Tampereen yliopiston kirjasto, 2019) 
 
Suoran asiakaspalauteen kerääminen, säännöllisesti suoritetut asiakastyy-
tyväisyyskyselyt, sekä esimerkiksi Linna- ja Arvo-kirjastojen palauteseinän 
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avulla on jo pitkään kerätty asiakkailta kehittämisehdotuksia, sekä raken-
tavaa ja kiittävää palautetta. Kirjastopalveluiden asiakastyytyväisyys on ol-
lut yleensä erittäin korkea. Haasteena asiakaspalautteen keruussa on ollut 
tyypillisesti se, että kyselyillä saavutetaan yleensä hyvin opiskelija-asiak-
kaat, mutta tutkijat ja muu korkeakoulujen henkilökunta ei välttämättä 
osallistu kyselyihin yhtä innokkaasti. Asiakkailta saadaan myös määrälli-
sesti erittäin paljon positiivista ja kiittävää palautetta, mutta varsinaiseen 
palveluiden kehittämistyöhön voi olla haasteellista löytää kohteita kerätyn 
palautteen perusteella. 

4.5 Kevään 2018 asiakastyytyväisyyskysely 

Keväällä 2018 järjestettiin Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen 
yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastojen yhteinen palau-
tekysely. Kyselyssä saatiin yhteensä 1080 vastausta. Kyselyn tuloksia hyö-
dynnettiin uuden korkeakouluyhteisön kirjastopalveluiden kehittämisessä.  
Vastaajista 83 % oli opiskelijoita, 8 % tutkimus- ja opetushenkilökuntaa, 7% 
muuta henkilökuntaa ja noin 2 % muita asiakkaita. Suurin osa vastaajista, 
eli 76 % oli ilmoittanut omaksi organisaatiokseen Tampereen yliopiston, 
Tampereen ammattikorkeakoulun osuus vastaajista oli 15 % ja Tampereen 
teknillisen yliopiston 7 % vastaajista. (Tampereen yliopiston kirjasto, 2018)  
 

 

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden asiakasryhmät 2018 asiakastyytyväisyys-
kyselyssä 
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Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden oma organisaatio 2018 asiakastyytyväi-
syyskyselyssä. 

 
Eniten palautetta kyselyssä saivat kirjastojen tilat, e-aineistot ja verkkopal-
velut. Tiloja koskevat palautteet olivat pääosin kiittäviä, ainoastaan auki-
oloaikoja toivottiin pidennettäväksi. E-aineistoihin oltiin pääsääntöisesti 
erittäin tyytyväisiä, puutteena pidettiin lähinnä sitä, että kaikki kolmen kir-
jaston hankkimat e-aineistopalvelut eivät olleet kaikkien kyselyyn vastan-
neiden käytössä vielä kyselyn ajankohtana, vaan niiden tarjonta riippui 
kunkin vastaajan omasta korkeakouluorganisaatiosta. Kritiikkiä kirjastot 
saivat verkkopalveluiden toiminnasta. Asiakaskäyttöliittymä ja etäkäytön 
kirjautuminen aiheuttivat eniten hämmennystä. Kyselyn pohjalta selvitetty 
kirjastopalveluiden yhteinen NPS-luku oli 61, jota voidaan pitää erinomai-
sena tuloksena. (Tampereen yliopiston kirjasto, 2018) 
 

 

Kuva 3.  Kirjastojen yhteinen NPS-luku 2018 asiakastyytyväisyysky-
selyssä. 
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Vastanneita asiakkaita oli yhteensä 1080, heistä ainoastaan 43 ovat anta-
neet kirjastoille arvosanan 0–6. Arvosanan 7–8 antoi yhteensä 339 kyse-
lyyn vastanneista. Yleisin arvosana kirjastoille oli 9 (360 vastaajaa) ja 338 
vastaajaa antoi arvosanaksi täydet 10 pistettä. Reilusti yli puolet (64,6 %) 
kaikista vastanneista suosittelevat kirjaston palveluita ja antoivat arvosa-
nan 9–10, ja vain alle 4 % oli arvostelijoita ja tyytymättömämpiä kirjasto-
palveluihin. (Tampereen korkeakoulukirjastot, 2018) 
 
Kirjaston asiakaspalvelun laatua kyselyssä tarkasteltiin kahdella eri kysy-
myksellä. Kyselyssä haluttiin selvittää asiakkaiden näkemyksiä verkossa 
toimivien palveluiden tärkeydestä ja toimivuudesta, sekä henkilökunnan 
asiantuntevuuden tärkeys ja toimivuus asiakkaan näkökulmasta. Kyselyssä 
selvitettiin myös jokaisen toimisteen aukioloaikojen ja asiakaspalvelun 
palveluaikojen tärkeyttä ja toimivuutta, sekä kirjastotilojen tärkeyttä ja 
toimivuutta työskentelytilana. (Tampereen yliopiston kirjasto, 2018) 
 
Kirjaston verkkopalveluiden tärkeys asiakkaiden vastauksissa sai 
keskiarvoksi 4,66 asteikolla 1–5 kun taas toimivuuden keskiarvo oli 4,21. 
Erotus tärkeyden ja toimivuuden välillä oli –0,45. Sanallisissa palautteissa 
kävi ilmi, että asiakkailla oli hankaluuksia käyttää verkkopalveluita ja 
tietokantoihin kirjautuminen koettiin haastavaksi. Henkilökunnan 
asiantuntevuuden tärkeys sai arvosanan 4,47 ja toimivuus 4,59 (erotus 
0,12), joten kirjastojen henkilökunnan asiantuntevuutta voidaan 
asiakaskyselyn perusteella pitää erinomaisena, kirjalliset palautteet 
henkilökunnasta olivat pääsääntöisesti kiittäviä. (Tampereen 
korkeakoulukirjastot, 2018) 
 
Aukioloaikoihin oltiin keskimääräisesti erittäin tyytyväisiä. Aukiolojen tär-
keydeksi arvioitiin keskiarvoksi 4,6 ja toimivuudeksi taas 4,45. Tyytyväisim-
piä aukioloaikoihin olivat TTY:n kirjaston asiakkaat, kun taas Tampereen 
yliopiston Linna-kirjaston asiakkaat toivoivat pidempiä aukioloaikoja. Erot 
selittyvät pitkälti kirjastojen omatoimikäytön eroilla: TTY:n kirjaston opis-
kelijat ja henkilökunta voivat käyttää kirjaston tiloja 24/7 kulkukortilla kun 
taas Linnan kirjastossa on vastaavassa käytössä vain hiljainen lukusali, 
jossa ei ole kirjaston tietokoneita, eikä painettuihin aineistoihin pääse kä-
siksi, kuin lainaamalla ne etukäteen. Kirjaston asiakaspalvelun aukioloai-
koihin asiakkaat olivat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä. Kaikkien toimipis-
teiden palveluaikojen toimivuus arvioitiin isommaksi kuin tärkeys. Aukiolo-
aikojen ja palveluaikojen välinen ero asiakkaiden tyytyväisyydessä voidaan 
tulkita niin, että kirjaston suurimmalle käyttäjäryhmälle, opiskelijoille, kir-
jaston merkitys työskentelytilana on merkittävämpi kuin siellä tarjottava 
henkilökohtainen asiakaspalvelu. (Tampereen korkeakoulukirjastot, 2018) 
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Taulukko 2. Asiakkaiden arviot aukioloaikojen ja palveluaikojen tärkey-
destä ja toimivuudesta. (kaikkien kirjastojen keskiarvo asteikolla 
1–5) 

Aukioloajat Palveluajat 

Tärkeys Toimivuus Tärkeys Toimivuus 

4,60 4,55 4,27 4,51 

 
Kirjastojen tilojen toimivuuden suhteen asiakkaat olivat hieman kriittisem-
piä. Tilojen tärkeys sai arvosanan 4,42 ja toimivuus 4,27. Tyytyväisimpiä 
tiloihin oli TTY:n asiakaskunta, tyytymättömimpiä olivat Linna-kirjaston asi-
akkaat. Linnan tilat ovat alusta asti saaneet asiakkailta paljon palautetta 
meluisuudestaan. Myös Linna-kirjaston käyttöaste on vilkkaimpana aikana 
erittäin suuri, joten työskentelytiloja ei ole opiskelijoiden tarpeisiin nähden 
riittävästi. Linnan tilaongelmiin on etsitty ratkaisuja jo pitkään ja useita pa-
rannuksia on jo vuosien aikana tehty esimerkiksi muuttamalla henkilökun-
nan työtiloja asiakastiloiksi, merkitsemällä hiljaisia tiloja, avaamalla ope-
tusluokkia opiskelijoiden käyttöön ja kehittämällä asiakastiloihin erilaisia 
oppimistiloja. Kyselyissä saadun palautteen perusteella tehdyt toimenpi-
teet on huomioitu ja otettu kiitollisina vastaan, mutta asiakkaat silti toivoi-
sivat edelleen lisää ja monipuolisempia opiskelu- ja työskentelytiloja. 
(Tampereen korkeakoulukirjastot, 2018) 
 

Taulukko 3. Kolmen isoimman toimipisteen tilojen toimivuus työskente-
lytilana. Keskiarvo asteikolla 1–5 

 

 

  

 Kirjaston tilat työskentelytilana 

 Tärkeys Toimivuus Erotus 

TAMK Pääkampus 4,39 4,26 –0,13 

TTY Hervanta 4,27 4,51 –0,11 

TAY Linna 4,33 4,95 –0,38 
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5 ASIAKASPALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMISPROJEKTI 

Tampere3 kirjastopalveluiden asiakaspalveluprosessien kehittämisprojek-
tin työskentely käynnistettiin joulukuussa 2017. Projektin omistajana toimi 
Minna Niemi-Grundström ja projektipäällikkönä Leena Horsma-aho. Pro-
jektiryhmässä oli neljä jäsentä: Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin 
kirjastosta kaksi jäsentä, yksi Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n kirjas-
tosta ja tämän opinnäytetyön tekijä Tampereen yliopiston TAY:n kirjas-
tosta. Projektin ohjausryhmässä oli projektin omistaja, Minna Niemi-
Grundström, TAMKin edustaja, TTY:n kirjaston edustaja sekä opiskelijoi-
den edustaja. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Projektiryhmän kokoontui 2017–2018 aikana 17 kertaa. Osa tapaamisista 
järjestettiin verkkopalavereina, mutta ryhmä kokoontui myös kaikissa 
isoimmissa toimipisteissä. Projektin ohjausryhmä kokoontui vuoden 2018 
aikana neljä kertaa. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–
2018) 

5.1 Asiakaspalveluprojektin tavoitteet ja vastuualueet 

Asiakaspalveluiden kehittämisprojektin tavoitteena oli varmistaa yhtenäi-
nen, laadukas ja kaikki asiakasryhmät huomioiva asiakaspalvelukokonai-
suus ja tuottaa tarvittavat sisällöt kirjastopalveluiden verkkosivu- ja verk-
kopalveluprojekteille. Hyötytavoitteena oli varmistaa laadukas lähi- ja 
verkkopalvelu kaikille asiakasryhmille niin, että palvelupolut olisivat asiak-
kaille selkeitä ja ymmärrettäviä. Hyötytavoitteena oli myös se, että kirjasto 
tarjoaa asiakkailleen hyvän palvelukokemuksen ja toimii heille keskeisenä 
kumppanina. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Asiakaspalveluprojektin tehtävänä oli yhtenäistää kirjastojen palveluhin-
nastot ja lainakäytännöt ja -ajat, aineistojen uusintakäytännöt, painetun 
aineiston varaamiseen liittyvät asiat sekä yhtenäistää palauttamattoman 
aineiston käsittelyyn ja korvaamiseen liittyvät toimenpiteet. Projektiryh-
män tuli myös ottaa kantaa eri kirjastojen aukiolo- ja palveluaikoihin, sekä 
yhtenäistää kirjastojen chat- ja puhelinpalvelut. Projektin vastuulle kuului 
myös uusien palveluperiaatteiden kouluttaminen kirjaston henkilökun-
nalle. Myös tiloihin liittyvä kehittäminen kuului asiakaspalveluprojektin 
vastuulle, mutta käytännössä tiloihin ehdittiin paneutua projektin aikana 
vain hyvin pintapuolisesti. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 
2017–2018) 
 



21 
 

 
 

5.2 Asiakaspalveluprojektin eteneminen 

Marraskuussa 2017 käynnistynyt projektiryhmän työskentely lähti liik-
keelle perehtymällä projektin tavoitteisiin ja keskeisiin riippuvuuksiin. En-
simmäinen tavoite oli selvittää tärkeimpien palveluprosessien nykytila ja 
vertailla eri kirjastojen palveluprosesseja toisiinsa. Myös projektin kuvaus 
laadittiin ja keskeiset työskentelyn periaatteet sovittiin heti työskentelyn 
alkuvaiheessa. Projekti sai G1 hyväksynnän eli suunnittelupäätöksen tam-
mikuussa 2018. Oma vastuualueeni liittyi tässä kohden erityisesti palvelu-
maksuihin liittyvien asioiden koontiin. Laadin myös koosteen palauttamat-
toman aineiston karhunnasta, laskutuksesta ja perintäkäytännöistä. Alku-
vuodesta tein selvitystä myös kirjastojen rekisteriselosteista ja tietosuoja-
asetuksiin liittyvistä asioista. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 
2017–2018) 
 
G2 eli toteutuspäätöksen projekti sai maaliskuussa 2018. Ensimmäisiä isoja 
päätettyjä kokonaisuuksia oli kirjaston tietokannan ja tilastointiin vaadit-
tavien asiakasryhmien määrittelyt, painetun aineiston lainaamiseen liitty-
vät käytännöt ja palvelumaksut. Asian tiimoilta käytiin kevään aikana use-
ampia kokouksia, myös pienempiä selvityksiä uuden tietosuoja-asetuksen 
vaikutuksista esimerkiksi varausten noutoihin ja asiakaspalvelujärjestel-
mien kirjautumisten suhteen tehtiin ennen uuden tietosuoja-asetuksen 
voimaantuloa. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Maaliskuussa 2018 tehtiin kaikkien kolmen kirjaston yhteinen asiakastyy-
tyväisyyskysely, johon osallistuin kyselyn kautta saadun datan käsittelyyn. 
Projektiryhmä kävi yhdessä läpi kyselystä kerätyn suullisen palautteen, 
joka koski kirjaston asiakaspalvelua, aukioloaikoja ja tilojen toimivuutta. 
Loppukeväästä 2018 kartoitettiin kaukopalvelun tilastoinnin ja maksulii-
kenteen käytäntöjä niin omissa organisaatioissa kun kansallisella tasolla. 
Keväällä tehtiin myös selvitys kaukopalvelun tehdystä laskutuksesta. 
(Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Kesällä projekti selvitti sisäpostiin kulkuun ja erityisesti kirja-aineiston si-
säisiin kuljetuksiin liittyviä ongelmia. Kaukopalvelun kautta toimitetun ai-
neiston sisäisen ja ulkoisen laskutuksen kustannuksia selviteltiin, jotta voi-
tiin tehdä alustavat laskelmat kaukopalvelutoiminnan kannattavuudesta. 
Seuraava vaihe oli määrittää kirjaston eri toimipisteille aukioloajat ja päät-
tää asiakkaille tarjottavat palvelukanavat ja sopia yhteiset käyttösäännöt. 
Projektiryhmä laati myös ehdotuksen chat-päivystyksen vuorolistoista ja 
chat-palvelun periaatteista. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 
2017–2018) 
 
Asiakaspalveluprojekti järjesti viikolla 41/2018 asiakasseurannan, jossa 
kartoitettiin asiakasmääriä toimipisteittäin sekä kirjaston asiakaspalvelu-
tiskillä, että puhelinpalveluissa. Seurannan aikana henkilökunta tilastoi vii-
kon ajan kaikki asiakaspalvelupisteessä asioineet henkilöt ja saapuneet pu-
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helut. Laadin asiakasseurannan tuloksista yhteenvetodokumentit projekti-
työryhmän käyttöön. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–
2018) 
 
Kirjastoilla oli jo valmiiksi käytössään kirjastotietokantaohjelmisto Voyager 
ja toiveissa oli, että tietokannat oltaisiin saatu yhdistettyä ennen kirjasto-
jen yhdistymistä, tai että Voyagerin tilalle oltaisiin saatu uusi yhteinen kir-
jasto-ohjelma. Tietokantojen yhdistämistä varten tarvittua tahoa ei kuiten-
kaan löytynyt ja uuden järjestelmän hankinta siirtyi tämän hetkisen arvion 
mukaan aikaisintaan vuoteen 2020. Kolmen erillisen kirjastotietokannan 
kanssa toimimiseen piti luoda pikaisesti palvelukäytännöt ja -periaatteet 
yhdessä kirjastojärjestelmäprojektin kanssa. (Asiakaspalveluprosessien 
kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Kaukopalvelua koskevat päätökset tehtiin vasta loppusyksystä 2018. Mer-
kittävimmät projektityöryhmän tekemät linjaukset kaukopalveluun koski-
vat hinnoittelua ja laskutusta, muut kaukopalvelun periaatteet jätettiin 
kaukopalvelua tekevän henkilökunnan määriteltäväksi. Loppuvuodesta 
2018 valmistelin henkilökunnalle tarkoitettujen asiakaspalvelukoulutusten 
koulutusmateriaaleja ja olin yksi asiakaspalvelukoulutusten vetäjistä. 
(Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 

5.3 Asiakaspalveluprojektin työskentelystä 

Eri kirjastojen palvelut olivat pääpiirteittäin melko yhtenäisiä, eikä mitään 
merkittäviä uudistuksia palvelukokonaisuuksiin ollut tarvetta tehdä. Suu-
rimmat haasteet liittyivät lähinnä eri kokoelmatyyppien laina-aikoihin ja 
palveluhinnaston yksityiskohtiin. Haasteita aiheutti myös esimerkiksi pit-
kään jatkunut epävarmuus siitä, toteutuuko TAMKin kirjastopalveluiden 
yhdistäminen osaksi Tampereen yliopiston kirjastopalveluita vai jääkö 
TAMKin kirjastopalvelut edelleen omaksi erilliseksi toimijakseen. Projekti-
työskentelyyn vaikutti myös toukokuussa 2018 voimaan astunut uusi EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus, joka vaati projektityöryhmältä pikaisia kannan-
ottoja esimerkiksi aineiston varausten käsittelyyn. 
(Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Palveluaikojen ja kirjastojen aukioloaikojen suhteen tehdyt muutokset oli-
vat varsin pieniä. Ainoastaan joitakin yhtenäistyksiä tehtiin, niin että kirjas-
tojen palvelupisteet avautuvat kaikissa toimipisteissä yhtä aikaa, samoin 
kesän aukioloaikoja yhtenäistettiin. Syksyllä 2018 otettiin käyttöön yhtei-
nen chat-palvelu, tosin niin, että asiakkaiden keskustelut ohjautuivat edel-
leen jokaisen kirjaston omalle henkilökunnalle sen perusteella, minkä kir-
jaston kotisivuilta chat-keskustelu oli avattu. Chat-palvelu toteutetaan 
Springsharen erityisesti kirjastojen käyttöön laatiman LibAppsin LibAns-
wers-pilvipalvelun avulla. LibApps-pilvipalvelulla toteutetaan myös kirjas-
ton palvelutikettipalvelu, UKK-palsta ja kirjaston henkilökunnan päivystys-
vuorolistat. Palvelukokonaisuus sisältää myös kirjaston oppaiden laatimi-
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seen tarkoitetun LibGuides-työkalun. Osalle henkilökunnasta työkalut oli-
vat jo entuudestaan tuttuja, osalle henkilökunnasta annettiin tarvittavat 
koulutukset eri LibApps-osioiden käyttöön syksyn 2018 aikana. Vuoden 
2019 alusta chat-palvelu toteutetaan niin, että asiakkaat ohjautuvat yh-
teen palvelujonoon. Asiantuntijuus eri kirjastojen kokoelmista haluttiin 
kuitenkin varmistaa vuoden vaihteen jälkeenkin, joten projektiryhmä laati 
ehdotuksen chat-päivystyksen vuorolistoista ja chat-palvelun periaat-
teista. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Asiakaspalveluprojekti järjesti viikolla 41 asiakasseurannan, jossa kartoi-
tettiin asiakasmääriä toimipisteittäin sekä kirjaston asiakaspalvelutiskillä, 
että puhelinpalveluissa. Chat-palvelu rajattiin seurannan ulkopuolelle, 
koska siitä saadaan LibAnswers-pilvipalvelun avulla tarkat tilastot suoraan. 
Seurannan aikana henkilökunta tilastoi viikon ajan kaikki asiakaspalvelu-
pisteessä asioineet henkilöt ja saapuneet puhelut. Selvitys oli lähinnä suun-
taa antava, eikä lyhyen kestonsa vuoksi aiheuttanut päivystysresursseihin 
muutoksia. Puhelinkontaktien määrän todettiin seurannan perusteella 
olevan melko vähäistä joissakin toimipisteissä ja puhelinpalvelu päätettiin 
hoitaa jatkossa niin, että Linna-kirjaston henkilökunta on päävastuussa pu-
helinpalveluista. Linna valikoitui puhelinpalveluissa ensisijaiseksi sen 
vuoksi, että yli puolet seurannan aikana tulleista puheluista tuli nimen-
omaan Linnaan, lisäksi Linna on pisimpään auki ja palvelee asiakkaita myös 
lauantaisin. Linnan asiakaspalvelussa on myös aina vähintäänkin kaksi päi-
vystäjää kerrallaan, toisin kuin muissa kirjaston palvelupisteissä. 
(Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Kaukopalvelua oli toteutettu Tampereen yliopiston kirjastossa vuodesta 
2017 asti Jira-projektinohjaustyökalun avulla. Jiran avulla laadittuja toimin-
nanohjausjärjestelmiä on käytössä myös muissa kirjaston toiminnoissa. 
Perehdytyksen jälkeen Jiran käyttö yhteisenä kaukopalvelun työkaluna sai 
kaukopalvelua tekevän henkilöstön parissa kannatusta ja työkalu otettiin 
yhteiseen käyttöön kirjastoissa jo alkusyksyllä 2018. Muut kaukopalvelua 
koskevat päätökset tehtiin vasta loppusyksystä 2018. Merkittävimmät pro-
jektityöryhmän tekemät linjaukset kaukopalveluun koskivat hinnoittelua ja 
laskutusta, muut kaukopalvelun periaatteet jätettiin kaukopalvelua teke-
vän henkilökunnan määriteltäväksi. (Asiakaspalveluprosessien 
kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Joulukuussa 2018 projektityöryhmän tehtävänä oli uusien palveluperiaat-
teiden esittely kirjastojen henkilökunnalle. Koulutustilaisuuksia järjestet-
tiin neljä. Yksi TAMK pääkampuksen tiloissa, yksi Hervannan kampuksella 
ja kaksi Linnassa yliopiston keskustakampuksella. Viimeiseen koulutustilai-
suuteen oli mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. 
(Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Kirjaston asiakaspalveluprojektin aikataulutavoitteet saatiin toteutettua 
suunnitellusti ja kaikki keskeiset päätökset ja linjaukset ehdittiin tehdä ajal-
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laan. Palveluista ei ole työn kirjoitushetkellä vielä saatu kerättyä asiakas-
palautetta, joten laadullisia päätelmiä ei vielä voida tehdä. Olennaista jat-
kon kannalta onkin kerätä kaikki saatu palaute niin asiakkailta kun henki-
lökunnalta, ja tehdä tarvittavat johtopäätökset asiakaspalvelun kehittä-
misprojektin laadullisten tavoitteiden toteutumisesta myöhemmin kevään 
2019 aikana. 

5.4 Asiakaspalvelun kehittämisprojektin tuloksiin vaikuttaneet tekijät 

Asiakaspalveluiden kehittämisprojektille oli jo alusta alkaen tunnistettu 
muutamat riippuvuussuhteet toisten kirjaston kehittämisprojektien 
kanssa. Kirjaston verkkosivuprojekti ja uusien sivujen valmistuminen, kir-
jaston verkkopalveluprojekti ja kirjastojärjestelmäprojekti nähtiin eniten 
vaikuttavan asiakaspalveluprojektin tuotoksiin. Verkkosivuprojektin suh-
teen olennaista oli, että asiakaspalvelun projektin tuotokset olisivat val-
miina, kun uudet verkkosivut julkistetaan. Kirjastojärjestelmäprojektin tu-
lokset taas vaikuttaisivat merkittävästi asiakaspalvelun työskentelyyn ja 
sitä kautta myös asiakaspalveluprojektilta vaadittaviin päätöksiin ja palve-
lulinjauksiin. Verkkopalveluprojektin suhteen merkittävimmät vaikutukset 
olivat eri toiminnanohjaukseen ja esimerkiksi verkossa tapahtuvien palve-
lukontaktien, kuten chat- ja tikettipalveluiden tekniseen toteuttamiseen 
liittyviä. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Kirjastoilla oli jo valmiiksi kaikilla käytössään kirjastotietokantaohjelmisto 
Voyager ja toiveissa oli alun perin, että tietokannat olisi voitu yhdistää en-
nen kirjastojen yhdistymistä, tai että Voyagerin tilalle oltaisiin saatu uusi 
yhteinen kirjasto-ohjelma. Yhdistämistä suorittavaa tahoa ei kuitenkaan 
löytynyt ja uuden järjestelmän hankinta siirtyi tämän hetkisen arvion mu-
kaan vuoteen 2020. Kolmen erillisen kirjastotietokannan kanssa toimimi-
seen piti luoda pikaisesti palvelukäytännöt ja -periaatteet yhdessä kirjas-
tojärjestelmäprojektin kanssa. Myös koko korkeakouluorganisaation verk-
kosivuprojektin viivästyminen aiheutti haasteita. Uudet kirjaston verkkosi-
vupohjat saatiin käyttöön vasta loppuvuodesta 2018, joten kirjaston uu-
sien verkkosivujen viimeistelyyn ei jäänyt kovin paljon aikaa. Projektiryh-
män tuotokset verkkosivuprojektia varten olivat kuitenkin hyvissä ajoin 
valmiina. (Asiakaspalveluprosessien kehittämisprojekti, 2017–2018) 
 
Uuden Tampereen yliopiston kirjaston johtajaksi valittiin Riitta Lähdemäki, 
joka aloitti työskentelynsä 1.12.2018. Uuden johtajan näkemysten perus-
teella joihinkin asiakaspalveluiden yksityiskohtiin tehtiin vielä viimehetken 
viilauksia joulukuun 2018 aikana. (Asiakaspalveluprosessien 
kehittämisprojekti, 2017–2018) 
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6 KEHITTÄMISTYÖN RATKAISUJA 

Kun yhdistetään kolme itsenäisesti hallinnoitua korkeakoulukirjastoa, joi-
den asiakkaiden tiedon tarpeet ja kehysorganisaation tarpeiden pohjalta 
laaditut palveluperiaatteet ovat olleet yksilölliset, on väistämätöntä, että 
yhdistämisprosessin seurauksena osaan palveluista tuli muutoksia. Ja 
vaikka kolmen yhdistettävän kirjaston palveluissa ei ollut kovin isoja peri-
aatteellisia eroja, joitakin asiakkaisiin vaikuttavia muutoksia kuitenkin jou-
duttiin tekemään. Vaikka asiakaspalveluprojektin pääperiaate oli se, että 
asiakkaitten palveluita ei heikennetä tai maksuja koroteta, joitakin heiken-
nyksiä ja kompromisseja oli kuitenkin pakko tehdä, jotta uuden kirjasto-
organisaation palvelukokonaisuudesta saatiin yhteneväinen ja asiakaspal-
velu on mahdollisimman tasalaatuista kaikille uuden korkeakouluyhteisön 
kirjaston asiakkaille.  
 
Asiakkaiden hyvin eri tyyppiset tiedontarpeet ovat muokanneet yhdisty-
vien kirjastojen palveluperiaatteita, ja haasteena olikin luoda yhdenmukai-
set palveluperiaatteet niin, että kaikki tutkimuksen ja opetuksen tiedon-
tarpeet tullaan huomioiduksi niin ammattikorkeakouluopiskelijoille ja hen-
kilökunnalle, sekä yliopisto-opiskelijoille ja henkilökunnalle tieteenalasta 
riippumatta.  

6.1 Palveluiden eroista ennen yhdistymistä 

Vaikka palveluiden sisällöissä ei ollut suuria eroja yhdistettävien kirjastojen 
välillä, joitakin periaate-eroja palveluissa kuitenkin löytyi. TAMKin kirjas-
tossa hankinnan painopiste oli perinteisesti ollut kurssikirja-aineiston han-
kinnassa ja kokoelmasta oli karsittu vanhentuneita kirjoja hyvin systemaat-
tisesti. Lyhytlainakokoelman merkitys asiakkaille oli pienempi, koska pit-
källä laina-ajalla olevia kurssikirjoja oltaisiin voitu hankkia määrällisesti 
enemmän kuin muissa kirjastoissa. TAMKissa henkilökunta-asiakkaat näh-
tiin erityisryhmänä, jolle oli annettu muun muassa pidennyksiä laina-aikoi-
hin ja vapautus myöhästymismaksuista.  
 
Teknisen yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tiedon tarpeet kohdistuvat 
usein viimeisimpään saatavilla olevaan tutkimustietoon, joka on nykyisin 
useimmiten tarjolla e-muotoisena ja samalla painetun aineiston merkitys 
tutkimuksessa ja opetuksessa on vähentynyt. Tekniikan alalla tutkimusai-
neistoa on myös kattavammin saatavilla sähköisessä muodossa kuin esi-
merkiksi yhteiskuntatieteissä.  
 
Tampereen yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille usein myös vanhemmalla 
painetulla aineistolla on edelleen suuri merkitys. Yhteiskuntatieteen, kas-
vatustieteen tai vaikka kielentutkimuksen alan tutkimustieto ei vanhene 
yhtä nopeasti. Useilla tieteenaloilla myös vanhalla tutkimustiedolla on 
edelleen arvoa uuden tutkimuksen tekemisessä. Kurssikirjoja oli myös han-
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kittu pienempiä määriä suhteessa TAMKin kokoelmiin, ja kurssikirjojen ly-
hytlainojen tarve opiskelijoille oli erittäin suuri verrattuna muihin kirjastoi-
hin. Koska näihin kokoelmapoliittisiin eroihin ja asiakasryhmien heterogee-
nisuuteen ei tämän projektin puitteissa voitu vaikuttaa, oli joissakin palve-
luperiaatteissa pakko tyytyä kompromisseihin.  
 
Seuraavassa tarkastelen niitä haasteita, joita voidaan nähdä kirjastopalve-
luissa yhdistymisen jälkeen. Ryhmittely perustuu asiakaspalvelutyöryhmän 
työnjakoon. Koska TAMK Musiikkiakatemian ja TAMK Mediapoliksen toi-
mipisteet ovat pieniä ja niiden palveluihin kohdistuneet muutokset vähäi-
siä tai samoja kun TAMK pääkampuksen asiakkailla, keskityn tarkastele-
maan TAMK Pääkampuksen, Hervannan, Linnan ja Arvon asiakkaisiin vai-
kuttavia asiakaspalvelun muutoksia. 

6.1.1 Aukiolo- ja palveluajat 

Lukukauden ajan palveluaikoja yhtenäistettiin niin, että Arvo, Hervanta ja 
TAMK pääkampuksen kirjastojen asiakaspalveluajat ovat samat maanan-
taista perjantaihin 9–17. Arvon palveluaika piteni perjantaisin tunnilla ja 
TAMK pääkampuksen kahdella tunnilla. TAMK pääkampuksen kirjasto ja 
Linna palvelevat asiakkaita myös lauantaisin, ja näin ollen myös lauantain 
palveluajat yhtenäistettiin niin, että asiakaspalvelua pidennettiin tunnilla 
TAMKissa. Molemmat lauantaina palvelevat kirjaston toimipisteet ovat 
auki 10–15. Linnan ja Hervannan palveluaikoihin ei tehty muutoksia. 
 
Kesäaukioloaikoja pidennettiin niin, että kaikki toimipisteet avaavat asia-
kaspalvelun kesälläkin yhdeksältä. Kesäaukioloaika linjattiin niin, että kir-
jastot siirtyvät talviajan aukioloaikoihin elokuun puolivälistä alkaen. Tähän 
asti yliopistokirjastossa kesäaukioloajat ovat jatkuneet elokuun loppuun. 
 
Asiakkaille isoin heikennys aukiolo- ja palveluaikojen suhteen tulee TAMK 
Pääkampuksen kirjaston arkipäivien palveluajan lyhenemisestä. Kirjasto 
palveli ennen yhdistymistä maanantaista torstaihin tunnin pidempään. 
Vuoden 2018 asiakaskyselyssä toivottiin Linnaan pidempiä aukioloaikoja, 
mutta tätä ei toistaiseksi voitu toteuttaa. Itsepalvelu- tai omatoimikirjas-
topalvelut Linnassa vaatisivat uudelleenjärjestelyitä esimerkiksi palvelutis-
kin tiloihin sekä vahtimestari- ja vartiointipalveluihin. Aukioloaikojen laa-
jennus tai omatoimikirjastopalvelun käyttöönotto Linnassa toteutetaan 
mahdollisesti myöhemmin. 
 
Toimipisteiden lukukausien aikaisiin aukioloaikoihin ei tässä kohden tehty 
muutoksia. Erilaisista yliopistojen tilojen kulkuoikeuksista ja kulkukorttijär-
jestelmistä johtuen omatoimikirjastojen ja lukusalien käyttö ei ole auto-
maattisesti kaikkien opiskelijoiden saatavilla kaikilla kampuksilla. Opiskeli-
jat saavat kuitenkin halutessaan kulkuoikeudet myös muille kampuksille, 
joten jatkossa myös muiden, kun oman kampuksen omatoimikirjastojen ja 
24/7 -lukusalien palvelut ovat kaikkien käytössä. 
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6.1.2 Painetun aineiston lainausajat 

Kirjastojen perus- tai yleiskokoelman laina-ajaksi määriteltiin 28 päivään. 
Hervannassa oli käytössä myös pidempi 35 päivän laina-aika, mutta kirjas-
ton painetun aineiston käyttö on siellä muuten vähäisempää. Kurssikirja-
kokoelmalla laina-aika oli valmiiksi 14 päivää kaikissa kirjastoissa. 
 
Kurssikirjojen lyhytlainakappaleiden kohdalla erot lainauskäytännöissä oli-
vat kaikkein suurimmat. Hervannan 24/7 aukioloaika mahdollisti sen, että 
käytännössä lyhytlainan laina-aika oli tasan 24 tuntia. TAMKin lyhytlaino-
jen laina-aika oli yksi päivä, joten palautusajankohdalla ei ollut merkitystä, 
kunhan kirja palautui eräpäivän aikana ennen omatoimikirjaston sulkeutu-
mista. Linnan ja Arvon lyhytlainakokoelmalle palautusajaksi oli määritelty 
seuraava arkipäivä kello 10. Koska tilastojen perusteella kaikkein eniten ly-
hytlainoja käyttivät juuri Linnan ja Arvon asiakkaat, linjattiin palautus kello 
kymmeneksi seuraavana arkipäivänä. Perjantaina lainattu lyhytlaina voi-
daan palauttaa maanantaina kello kymmeneksi. 
 
Hervannan ja TAMKin opiskelijoille muutos lyhytlainojen palautusaikaan 
on selkeä heikennys palveluun. Toisaalta lyhytlainojen merkitys opiskeli-
joille näissä toimipisteissä on selvästi vähäisempi kuin Linnassa, koska opis-
kelijoiden tarvitsemat kurssikirja-aineistot ovat muutoin paremmin saata-
villa tai painetun kurssimateriaalin määrä vähäisempi. Eli oli tärkeämpi var-
mistaa, että Linnassa asioivien opiskelijoiden kurssikirjojen saatavuus ei 
heikkene ja näin ollen opintojen eteneminen ei vaarannu. 
 
Painettujen aikakauslehtien laina-ajoissa oli myös isoja eroja toimipisteit-
täin. Linnan lehdillä oli yö- ja viikonloppulaina-aika alle 10 vuotta vanhoille 
lehdille, sitä vanhemmilla lehdillä laina-aika oli 28 päivää. TAMKin kokoel-
man aikakauslehtien laina-aika oli määritetty 1–7 päivään, lukuun otta-
matta uusinta lehden numeroa, jota ei lainattu lainkaan. Hervannassa ei 
myöskään uusinta lehden numeroa lainattu lainkaan, muiden uusimpien 
lehtien laina-aika oli 24 tuntia ja vanhojen 14 päivää. Arvon kirjaston lehti-
kokoelmaa ei lainattu lainkaan. Aluksi projektiryhmä määritteli lehtien 
laina-ajaksi 7 päivää, uusinta numeroa lukuun ottamatta, mutta kirjaston 
uuden johtajan päätöksellä jatkossa aikakauslehtiä ei lainata lainkaan. 
 
Painettujen aikakauslehtien tilausmäärät ovat kirjastossa vähentyneet 
merkittävästi sen jälkeen, kun hankinta keskitettiin elektronisiin lehtiin. Sa-
moin lehtiaineiston lainamäärät ovat vähentyneet merkittävästi elektro-
nisten aineistojen myötä. Osalla asiakkaista on kuitenkin ollut lehtiä lai-
nassa, ja odotettavissa onkin, että osa asiakkaista pitää lehtien lainauskäy-
tännön muuttumista palvelun heikennyksenä. Perusteluna lehtien lainaa-
mattomuudelle voidaan kuitenkin pitää kirjaston tarjoamaa kopio- ja skan-
nausmahdollisuutta, joten asiakas voi lainaamisen sijaan kopioida tai skan-
nata tarvitsemansa artikkelit. Lehtiaineiston lainauskuntoon saattaminen 
työllistää myös asiakaspalveluhenkilökuntaa, koska lehtiin ei ole auto-
maattisesti lisätty lainaukseen tarvittavia viivakoodi ja RFID tarroja, eikä 
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kaikkia numeroita ole viety tietokantaan. Lehtien lainaaminen aiheuttaa 
paljon käsityötä asiakaspalvelutiskillä. Lehtiaineisto myös kestää huonosti 
lainaamista ja kadonneen numeron tilalle ei yleensä saada korvaavaa kap-
paletta. 
 
TAMKin henkilökunnalla oli määritelty sekä yleiskokoelmalle, että kurssi-
kirjoille 70 päivän laina-aika. Tämä käytäntö haluttiin poistaa, koska kurs-
sikirjamateriaalin määrät erityisesti Linnan ja Arvon toimipisteissä estävät 
näin pitkien laina-aikojen antamisen yhdelle asiakasryhmälle. Asiakasryh-
mät haluttiin asettaa tasa-arvoiseen asemaan eikä kurssikirjojen saata-
vuutta opiskelijoille haluttu heikentää. TAMKin henkilökunnalle tämä 
muutos laina-aikoihin on erittäin merkittävä heikennys palveluihin. 
 
Muun lainattavan aineiston lainakäytäntöjen muutoksia ei tehty, tai tehty-
jen muutosten merkitys asiakkaille on vähäistä. 

6.1.3 Aineiston uusinta ja varaaminen 

Merkittävin palvelukokemusta mahdollisesti heikentävä muutos aineiston 
uusimiskäytäntöihin tuli Linnan ja Arvon asiakkaille. Tampereen yliopiston 
kirjastossa on yleiskokoelmalle ollut periaatteessa rajaton uusintakertojen 
määrä, jos aineistoon ei ollut varauksia toisille asiakkaille. TAMKissa ja Her-
vannassa uusintakertojen määrä oli rajattu kaikkiin kokoelmiin enintään 
kymmeneen kertaan. Koska rajaton uusiminen ei käytännössä enää uuden 
tietosuoja-asetuksen myötä ollut teknisesti muutoinkaan mahdollinen, ra-
jattiin uusintakertojen määräksi yleiskokoelmalle 50 kertaa. Tämä tarkoit-
taa käytännössä lähes neljän vuoden laina-aikaa, joten olettavaa on, että 
heikennyksen vaikutukset asiakastyytyväisyyteen on pienet, joskin se koh-
distuu pääasiallisesti Tampereen yliopiston pitkäaikaisiin tutkijoihin. Uu-
sintakertojen laskurit nollattiin kaikilta asiakkailta keväällä 2018, joten 
muutoksen tuomat haitat tulevat esiin vasta noin kolmen vuoden viiveellä. 
 
Linnan ja Arvon kirjastojen henkilökunta-asiakkaille oli käytössä yleisko-
koelmaa koskeva automaattinen uusinta niille aineistoille, joihin ei ole va-
rauksia. Henkilökunnan automaattinen uusintapalvelukäytäntö otettiin 
yhteiseen käyttöön helpottamaan myös TAMKin henkilökunta-asiakkaiden 
lyhentyneiden laina-aikojen tuottamaa harmia. 
 
Varauskäytäntöihin tehtiin ainoastaan pieni muutos koskien Tampereen 
yliopiston kirjastoa. Jatkossa asiakkaat eivät voi enää tehdä itse hyllystäha-
kupyyntöjä paikalla oleviin kokoelmiin Linnassa ja Arvossa. Palvelua on 
hyödynnetty varsin vähän sinä aikana, kun palvelu on ollut käytössä. Muita 
uusinta- ja varauskäytäntöihin tehtyjä muutoksia ei jouduttu tekemään. 
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6.1.4 Myöhästymismaksut 

Periaatteena maksuihin liittyvissä muutoksissa pidettiin sitä, että myöhäs-
tymismaksuja ei koroteta. Palvelukäytäntöjen erojen takia joitakin palve-
lumaksujen korotuksia asiakkaille kuitenkin syntyi. TAMKilla oli henkilö-
kunta vapautettu maksuista kokonaan ja muillekin asiakkaille yli 50 euron 
menevät maksut annettiin anteeksi. Asiakaskohtainen maksujen yläraja ei 
ollut teknisesti toteutettavissa, joten tästä jouduttiin luopumaan. TAMKin 
kirjastolla oli käytössään myös kolme armonpäivää, eli myöhässä olleen ai-
neiston pystyi palauttamaan ilman maksuseuraamuksia kolme päivää erä-
päivän jälkeen. Tämä käytäntö haluttiin myös poistaa, käytännössä opiske-
lijat käyttivät armonpäiviä kurssikirjojen laina-ajan jatkeena. 
 
Yleiskokoelman päiväkohtainen myöhästymismaksu oli kaikilla kirjastoilla 
jo valmiiksi 0,20 € / päivä. Suurimmat erot yleiskokoelman maksukerty-
missä oli maksua kerryttävien päivien määrässä. Tampereen yliopiston kir-
jastolla maksua kertyi vain 15 päivän ajan, jolloin yleiskokoelman kirjan 
enimmäismyöhästymismaksu oli 3 euroa / nide. Muissa kirjastoissa mak-
sua kertyi 20 euroon asti.  
 
Kurssikirjakokoelman maksuissa oli eniten hajontaa. TAMKin myöhästy-
mismaksu oli 0,50 euroa / kirja / päivä, TAY:n maksu taas oli 0,80 euroa / 
kirja / päivä kun taas TTY:n kurssikirjan maksu oli 1,0 euroa / kirja / päivä. 
TAY:n myöhästymismaksun yläraja yhdelle kurssikirjalle oli 12 euroa, TAM-
Kin 20 euroa ja TTY:n 30 euroa. Kurssikirjojen lyhytlainakappaleiden myö-
hästymismaksut vaihtelivat viidestä eurosta viiteentoista euroon. Yliopis-
ton kirjastossa asiakkaalle lisättiin sakkojen lisäksi 10 euron käsittely-
maksu, jos aineisto oli myöhässä yli 70 päivää. 
 
Kirjavaa maksukäytäntöä lähdettiin ensisijaisesti selkeyttämään. Hinnas-
tosta haluttiin tehdä mahdollisimman yksiselitteinen, jotta asiakkaiden 
olisi helppo ymmärtää mistä asiakkaalle kertyneet myöhästymismaksut 
koostuivat. Selkeä maksujen muodostuminen on sekä asiakkaan, että hen-
kilökunnan etu. Kirjastoilla oli myös erilaiset käytännöt kadonneen aineis-
ton käsittelyn ja laskutuksen suhteen. Myös nämä käytännöt haluttiin yh-
denmukaistaa. 
 
Myöhästymismaksuiksi määriteltiin 0,50 € / päivä kurssikirjoille ja 0,20 € / 
päivä yleiskokoelmalle. Lyhytlainan myöhästymismaksuksi määriteltiin 10 
euroa ja maksua kertyy kolmen päivän ajan. Muut lainattavat kokoelmat 
noudattavat joko kurssikirjan tai yleiskokoelman hinnoitteluperiaatetta. 
 
Maksuja kertyy kirjasta enintään 50 päivän ajan, jolloin kurssikirjan myö-
hästymismaksun enimmäismäärä on 25 euroa ja yleiskokoelman kirjasta 
10 euroa. 50 päivän jälkeen asiakkaalle lähtee ilmoitus kadonneesta aineis-
tosta. Samalla asiakkaan maksunäytölle kirjautuu kirjan korvaushinta. Ai-
neiston voi tässä kohden vielä palauttaa tai kadonneen niteen tilalle voi 
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tuoda uuden kappaleen. Tällöin asiakkaalle jää ainoastaan myöhästymis-
maksut maksettavaksi. Jos kirjaa ei palauteta, aineisto sekä kertyneet myö-
hästymismaksut laskutetaan asiakkaalta. Laskutettua aineistoa ei voi enää 
palauttaa kirjastoon. 
 
Maksukäytännöissä suurimmat seuraukset ovat TAMKin asiakkailla, koska 
henkilökunnalta maksuja ei peritty lainkaan ja opiskelijoille ja muille asiak-
kaillekin oli voitu määrittää maksujen ylärajat. TAY:n asiakkaille päiväkoh-
tainen maksu kurssikirjoilla ja lyhytlainoilla pienenee, mutta myöhästymis-
maksujen kertymät nousevat melkoisesti. Toisaalta aiemmin perityn 10 eu-
ron käsittelymaksun poisto tasaa tilannetta jonkin verran. TTY:n asiakkaat 
hyötyivät maksu-uudistuksesta eniten, tosin TTY:n kirjaston painetun ai-
neiston lainamäärät ovat huomattavasti vähäisemmät. 
 
Myöhästymismaksut ovat niitä harvoja asioita kirjastossa, joista asiakkailta 
saadaan sekä kiittävää, että vihaista palautetta. Toisille maksut tuntuvat 
kohtuuttomilta, toisaalta moni asiakas on myös sitä mieltä, että maksut 
ovat liian pieniä. Näkemysero asiakkaiden välillä riippuu yleensä siitä 
ovatko he niitä, joiden lainat ovat myöhästyneet, vai niitä, jotka turhaan 
odottavat itselleen tärkeää aineistoa palautuvaksi. Tasapainottelu liian 
pienien myöhästymismaksujen ja kohtuuttomaksi paisuvien maksusaldo-
jen välillä voi olla melko haastavaa. 

6.1.5 Kaukopalvelukäytännöt ja varastokirjastotilaukset 

Kaukopalvelua tehdään kirjastoissa kahteen suuntaan, eli kaukopalveluai-
neistoa tilataan omille asiakkaille muista kirjastoista kotimaasta ja ulko-
mailta. Toisaalta aineistoa lähetetään lainaan muiden kirjastojen asiak-
kaille niin Suomeen kun ulkomaille. 
 
Tilaavan puolen kaukopalvelun käytäntöihin tuli hyvin vähäisiä asiakkaille 
näkyviä muutoksia. Suurimmat muutokset koskevat lähinnä sisäisten pro-
sessien kulkuja. Parannuksena voidaan nähdä automaattinen kaukolaino-
jen uusinta henkilöasiakkaille. Hervannassa ja TAMKissa aineistot on uu-
sittu automaattisesti asiakkaan puolesta, jos se on muutoin ollut mahdol-
lista. Linnan ja Arvon asiakkaat ovat joutuneet pyytämään uusintaa. Jat-
kossa kaukolainoja uusitaan automaattisesti kymmenen kertaa ilman eril-
listä pyyntöä. Myös Linnan ja Arvon perimä kaukolainan myöhästymis-
maksu poistettiin. Jatkossa asiakkaalta peritään kaukopalvelusta maksu ai-
noastaan, jos aineisto on poikkeuksellisen kallis tai asiakas ei nouda tilaa-
maansa aineistoa lainkaan. 
 
Kaukopalvelun hinnastomuutoksissa tapahtui merkittävimmät asiakkaisiin 
kohdistuvat uudistukset. Jatkossa kirjaston kaukopalvelu henkilökunnalle 
on kokonaan maksutonta. Tähän asti henkilökuntaan kuuluneet asiakkaat 
ovat joko maksaneet tilaamansa aineistot itse tai kulut on laskutettu tie-
dekunnalta tai laitokselta. Syynä maksuttomuuteen on lähinnä sisäisen las-
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kutuksen korkea hinta. TAMKin opiskelija-asiakkaat ovat tähän asti saa-
neet kaukopalvelun maksutta, mutta jatkossa heiltä peritään kaukopalve-
lusta hinta. Tämän on merkittävä palvelun heikennys TAMKin opiskelijoita 
kohtaan. Yliopisto-opiskelijoilta maksuja on peritty tähänkin asti. 
 
Lähettävän kaukopalvelun suurimmat muutokset koskevat lähinnä lasku-
tusprosesseja. TAMK ei ole perinyt muilta kirjastoilta kaukolainamaksuja 
lainkaan. Yliopistokirjastot ovat perineet kaukopalvelusta maksun kaikilta 
asiakkailta. Suomen ammattikorkeakoulukirjastot ovat sopineet keskinäi-
sestä laskuttamattomuudesta ja jatkossa tätä käytäntöä sovelletaan myös 
Linnan, Arvon ja Hervannan lähettävään kaukopalveluun niin, että AMK-
kirjastoilta ei peritä kaukopalvelumaksuja. Tämä saattaa jonkin verran li-
sätä lähettävän kaukopalvelun määrää Linnassa, Arvossa ja Hervannassa. 
 
Varastokirjasto on toimittanut TTY:n asiakkaille artikkelikopioita suoraan 
omaan sähköpostiin. Varastokirjaston kanssa käytyjen neuvottelujen 
myötä tämä palvelu koskee jatkossa kaikkia Tampereen yliopiston kirjas-
ton asiakkaita, jos heillä on @tuni.fi muotoinen sähköpostiosoite käytös-
sään. Täten varastokirjaston toimittamat artikkelikopiot ovat sisäisille asi-
akkaille maksuttomia. Myös varastokirjastosta tilatut lainat ovat henkilö-
kunnalle ja omille opiskelijoille maksuttomia. Ulkopuolisilta asiakkailta pe-
ritään 5 euron palvelumaksu. 
 
Muut kaukopalveluun ja varastokirjastotilauksiin liittyvät muutokset kos-
kevat joko pelkästään kirjaston sisäisiä prosesseja ja niiden vaikutus asiak-
kaisiin on erittäin vähäinen. 

6.2 Palvelun periaatteet uudessa kirjastossa 

Tampereen yliopiston kirjasto palvelee asiakkaita jatkossa niin asiakaspal-
velutiskissä, puhelimitse tai verkon välityksellä. Jotta asiakkaan palveluko-
kemus olisi mahdollisimman tasalaatuinen, haluttiin tehdä palveluperiaat-
teet. Erityisesti ohjeistusta haluttiin antaa chat-palvelun suhteen. Chat-
palvelu on melko uutta kirjastossa ja projektityöryhmä halusi antaa ohjeet 
siitä, millä tyylillä ja miten laajaa tai syvällistä asiakaspalvelua chatissa an-
netaan. Chat haluttiin rajata pika-avuksi, eikä sitä ole tarkoitus käyttää esi-
merkiksi laajojen tiedonhakujen tekemiseen. Asiakasta voidaan ohjata ja 
opastaa lyhyesti tiedonhaun alkuun, vinkata kirjaston tiedonhakuoppaisiin 
tai pyytää asiakasta varaamaan henkilökohtainen ohjausaika. Myös tieto-
suojaan tulee kiinnittää huomiota etäpalvelujen kohdalla. Asiakkaan sala-
sanaa ei tule vaihtaa tai tehdä muitakaan toimenpiteitä, jotka saattavat 
vaarantaa asiakkaan tietosuojaa. 
 
Kolmen erillisen tietokannan kanssa toiminen aiheuttaa hämmennystä niin 
henkilökunnassa kun asiakkaissa. Uusi kirjaston asiakaskäyttöliittymä  
TuniLib voi olla vaikeasti hahmotettavissa ja asiakkailla voi olla hankaluuk-
sia päästä omiin tietoihinsa uusimaan lainojaan, tekemään varauksia ja 



32 
 

 
 

maksamaan myöhästymismaksuja. Sopeutumista vaatii myös uudet kirjas-
ton verkkosivut, vanhaan sivuun tottuneet asiakkaat eivät välttämättä 
löydä sivustolta etsimäänsä tietoa. Turhautumista ja hämmennystä on siis 
tiedossa. 
 
Kirjaston henkilökunnalle pidetyissä koulutustilaisuuksissa rohkaistiin hen-
kilökuntaa joustamaan tarvittaessa ja välttämään asiakkaan pompottelua 
toimipaikasta tai palvelupisteestä toiseen. Tapahtuneet muutokset ovat 
kirjaston henkilökunnallekin isoja, muistettavia yksityiskohtia on paljon ja 
poisoppimista on runsaasti. Negatiivisen palautteen saaminen näin mitta-
vien muutosten jälkeen on hyvin todennäköistä, mutta henkilöstölle ko-
rostettiin, että saatu palaute ei ole henkilökohtaista ja olennaista on kuun-
nella asiakasta ja kirjata palaute myöhempää kehittämistä silmällä pitäen. 
Tärkeintä on positiivinen suhtautuminen asiakkaaseen ja aito halu auttaa.  

6.3 Palveluiden kehittäminen 1.1.2019 jälkeen 

Asiakaspalvelun kehittämistyö on tehdystä työstä huolimatta oikeastaan 
vasta alkuvaiheessa. Tarvittavat yhtenäistämisen takia tehtävät muutokset 
palveluihin on saatu aikaan, mutta varsinaisia käyttökokemuksia ei ole eh-
tinyt syntymään, eikä siksi ole myöskään saatu palautetta asiakkailta. Tu-
levaisuus näyttää miten palveluihin tehdyt muutokset vaikuttavat asiakkai-
den kokemuksiin palvelun laadusta. 
 
Asiakaspalvelun kehittämisprojektin tavoitteet saavutettiin hyvin anne-
tussa aikataulussa. Vaikka kokonaisuus vaikutti etukäteen melko helposti 
hallittavalta ja yksinkertaiselta, käytännössä moni yksityiskohta vaati pit-
kää hiomista. Kunhan ensimmäiset palautteet uusista palveluista on ke-
rätty, voidaan toimintaa lähteä aidosti kehittämään entistä asiakaslähtöi-
sempään suuntaan. Jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä, asiakkai-
den ja henkilökunnan kuulemisella ja mahdollisimman pian toteutettavan 
asiakaskyselyn avulla nähdään, miten palveluiden kehittämistyössä on on-
nistuttu. Mitkä asiat pitää välittömästi korjata, mitä kehittämisideoita asi-
akkailta saadaan ja missä asioissa ollaan onnistuttu kerralla.  
 
Myös sosiaalinen kuuntelu voi osoittautua tehokkaaksi menetelmäksi asi-
akkaiden kokemusten keräämisessä. Korkeakouluopiskelijoiden suosiossa 
oleva Jodel-pikaviestinpalvelu on esimerkiksi hyvä kanava tavoittaa kirjas-
ton asiakkaat ja saada rehellisiä mielipiteitä palveluista. Myös erilaiset 
asiakasraadit, avoimet palautteenkeruutilaisuudet tai teemahaastattelut 
voivat olla tarpeellisia asiakkaiden mielipiteiden ja kehittämisideoiden ke-
räämisessä. 
 
Lean menetelmään perustuva kehittämisen malli, kokeilujen kehä ja nope-
asti toteutetut muutokset edesauttavat korjaavien liikkeiden tekemistä. 
Jos saatu palaute on negatiivista, kirjaston henkilökunnalla on oltava val-
mius tehdä nopeat korjaustoimenpiteet palveluiden parantamiseksi. On 
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kuitenkin varottava liian herkkää korjaamista. Nopeasti toteutunut korkea-
koulujen yhdistymisprosessi aiheuttaa opiskelijoissa hämmennystä ja kir-
jasto tuttuna ja turvallisena paikkana saattaa olla asiakkaalle helpoin 
paikka turhautumisen purkamiseen. On tärkeää erottaa asiakaspalautteen 
joukosta todelliset palveluun liittyvät ongelmat ja kehittämisehdotukset ly-
hyistä kiukunpurkauksista. Usein pieni aktiivinen joukko antaa negatiivista 
palautetta, vaikka enemmistö asiakkaista olisikin tyytyväisiä. Hätiköityihin 
toimiin ei siis ole syytä ryhtyä.  
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