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Mikko Vainio
Vantaan kaupunginkirjasto



Vantaan kaupunginkirjaston
digilinjaukset

Visio
Rikasta arkea kirjastossa

Toiminta-ajatus 
Kaikkien lukutaitojen 

edistäminen

1. Tähtäämme kehittämisessä helppokäyttöisyyteen ja 
yksinkertaisuuteen sekä asiakkaiden että henkilöstön kannalta.

2. Digitalisaatio on keskeinen elementti kaikessa toiminnassa ja 
kehittämisessä.

3. Kokeilemme rohkeasti, kehitämme hyväksi havaittuja ideoita 
pitkäjänteisesti  kaikki saavat ideoida.

4. Aloitamme kaiken kehittämisen kokeilemalla ennen lopullista 
investointipäätöstä.

5. Toimimme ennakkoluulottomasti erilaisten yhteistyökumppanien 
kanssa. 

6. Teemme jatkuvaa käytettävyystestausta (asiakkaan kokemus).



Datan avulla kenties 
saavutettavat hyödyt

Asiakkaiden 
saamat hyödyt

Toiminnalliset 
hyödyt

Taloudelliset 
hyödyt

Sujuvammat aika- ja 
paikkariippumattomat 

palvelut

Asiakas voi vaikuttaa nykyistä 
paremmin

Laajemmat palvelut 
käytettävissä

Oikein mitoitetulle 
henkilöstölle jää aikaa 

asiakkaiden kohtaamiseen

Työn mielekkyys lisääntyy 
rutiineja karsimalla

Prosessien tehostuminen 
pienentää kustannuksia

Yhteiskehittämisellä 
kehityskustannukset pysyvät 

kurissa

Innovatiiviselle toimijalle 
avautuu myös uusia 
rahoitusvaihtoehtoja

Prosessien heikkoja kohtia 
voidaan kehittää



 Digitaalisuus ohjaa liiketoimintaa
 Saavutettu konkreettisia tuloksia

 Kiinteä osaamisverkosto
 Innovoiva yrityskulttuuri
 Roolit ja kompetenssit olemassa

ja niitä kehitetään

 Data elinehtona
 Pitkälle automatisoitu  

 Prosessi-innovaatioita  Palvelut täysin digitaalisia
 Saumaton osa asiakaskokemusta
 Digitalisaatio tuottaa jatkuvasti 

uutta liiketoimintaa

 Digitaalisuus ohjaa 
päätöksentekoa

 Toimeenpano aluillaan         

 Osaamisverkostoa
hyödynnetään

 Yrityskulttuuri
 Kannustaa muutokseen

 Dataa jaetaan ekosysteemin 
sisällä

 Data tuottaa hyötyä 
liiketoiminnalle

 Merkittäviä muutoksia 
ydinprosesseissa ja osaamisessa

 Prosessien vaiheita poistettu 
tarpeettomina

Kehitetty täysin uusia palveluita

 Digitaalisuus huomioitu 
strategiassa

 Suunnitteluvaihe     

 Osaamista kehitetään
 Vastuutettu johtaja
 Yrityskulttuuri mahdollistaa 

muutoksen
 Tuloksia mitataan

 Automatisaatio pitkällä
 Dataa kerätään ja hyödynnetään 

liiketoiminnassa

 Ydinprosesseja uudistetaan  Digitalisaatiota hyödynnetään 
sen mahdollisuuksia arvioidaan 
jatkuvasti

 Määritelty, mutta irrallinen  Tarvittava osaaminen 
tunnistettu

 Johtamisessa puutteita
 Yrityskulttuuri tukee muutosta

 Datan hyödyntämis-potentiaalia
ei tunnisteta

 Tiedon rakenteen
ymmärtämisessä puutteita

 Ydinprosessit tunnistettu
 Automatisaatiota hyödynnetään

 Digitalisaatiota hyödynnetty 
yksittäisillä kokeiluilla

 Ei tunnistettu  Ei vaadittavaa osaamista
 Ei vastuutettua johtajaa
 Yrityskulttuuri tai johtamismalli

ei tue muutosta

 Hyödynnettävää dataa ei ole 
kerätty eikä sitä tunnisteta

 Prosesseja ei kuvattu, eikä 
tunnistettu

 Automatisaatiota rajallisesti

 Digitalisaatiota ei hyödynnetä

Strategia Kyvykkyydet Data Prosessit Tuotteet ja palvelut

1. Digikokematon
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2. Digitunnustelija

3. Digiaktiivi

4. Digimestari

5. Digiuudistaja
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Tekoälymme käyttää vain luotettavaa dataa
•Tiedämme ja ymmärrämme, miten valitsemamme tekoälyratkaisut toimivat. Tunnemme niiden toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti.
•Annamme datan tekoälyn käyttöön vasta, kun olemme varmoja siitä, että tieto on laadukasta ja soveltuu tarkoitukseen. Seuraamme asiaa jatkuvasti myös 
silloin, kun dataa käytetään.
•Jos datassa tai algoritmeissa on virheitä tai vinoumia, korjaamme ne mahdollisimman nopeasti.
Tekoälyn toiminnasta vastaa aina ihminen
•Tekoälyä voi opettaa ihminen tai tekoäly voi oppia itse. Oppivaa tekoälyä valvoo ihminen.
•Virkailija voi poiketa tekoälyn tuottamasta ratkaisuehdotuksesta.
•Tekoäly voi tehdä päätöksiä vain, jos päätöksenteon vaiheet voidaan selvittää, tulkita ja perustella jälkikäteen.
•Olemme nimenneet tekoälytoiminnallemme vastuutahon. Tähän tahoon voi olla yhteydessä kaikissa tekoälyyn liittyvissä asioissa.
Tekoäly toimii lain ja määräysten mukaisesti
•Arvioimme ja seuraamme säännöllisesti tekoälyn käyttöä ja puutumme poikkeamiin välittömästi.
•Tekoälyn käyttö ei vaaranna verotustietojen salassapitoa eikä asiakkaiden tietosuojaa.
•Tekoälyn käyttö ei vaaranna asiakkaan eikä päätöksestä vastuussa olevan virkailijan oikeusturvaa.
•Valitsemme yhteistyökumppanimme vastuullisesti ja huolellisesti. Vastaamme koko alihankintaketjun työstä.
•Valitsemme ja testaamme tekoälyratkaisut samojen turvallisuusperiaatteiden mukaan kuin muutkin tuotantojärjestelmämme.
Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun vastuullisesta ja eettisestä tekoälystä
•Vaikutamme siihen, että Suomessa otetaan käyttöön eettisesti kestäviä tekoälyteknologioita ja kansainvälisiä menettelyjä. Vaikutamme myös 
lainsäädäntömuutoksiin.
•Kerromme avoimesti, minkälaisissa tehtävissä käytämme tekoälyä.

Tekoälyn eettiset periaatteet Verohallinnossa



Lainatilastot

Kävijätilastot
Työvuorolistat

Asiakastyytyväisyys

Sairauspoissaolot

Ruutuvihosta 
exceliin

”
”

WWW-sivujen käyttödata



Lainatilastot

Kävijätilastot

Ruutuvihosta 
exceliin

”
”

WWW-sivujen käyttödata
Kunnan tiedot 

asukkaista

Asiakastyytyväisyys

Tiedot muista vastaavista 
palveluista, esim. kunnan 

nettisivut, uimahallin kävijät 
jne

Vuokratyövoiman käyttö

Sairauspoissaolot

Työvuorolistat



Kirjastoverkon koko?
Alueen asukasmäärän ja kirjastoa käyttäneiden 

suhde



Lainatilastot
• Kuka lainasi, mitä, koska 

ja minkä kanssa, mutta 
nyt tarkkana lain kanssa!

• Käyttäjien ja asukkaiden 
profilointi (Tilastokeskus, 
kunnan oma data)

Kävijätilastot
Työvuorolistat

Asiakastyytyväisyys
• Jatkuva mittaus 

mahdollista pienin 
kustannuksin

Sairauspoissaolot

Ruutuvihosta 
exceliin

”
”

WWW-sivujen käyttödata
• Jokaisen  elementin käytön seuranta mahdollista, 

ilmaista ja laillista : Google Analytics
• Tilastojen analyysi antaa kuvan todellisesta, ei 

luulotellusta käyttäjästä
• Saatu kuva johdettava myös todellisuuteen
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Lainatilastot
• Kuka lainasi, mitä, koska 

ja minkä kanssa
• Käyttäjien ja asukkaiden 

profilointi (Tilastokeskus, 
kunnan oma data)

Kävijätilastot
• Koska kävijät saapuvat, missä he 

oleilevat ja koska poistuvat?

Työvuorolistat
• Koska töissä ollaan ja sen 

suhde asiakkaiden 
läsnäoloon

Asiakastyytyväisyys
• Jatkuva mittaus

Sairauspoissaolot
• Koska ollaan sairaita?
• Sen suhde suoritteisiin ja 

tyytyväisyyteen

Ruutuvihosta 
exceliin

”
”

WWW-sivujen käyttödata
• Jokaisen näytetyn sivun tilastointi
• Tilastojen analyysi antaa kuvan todellisesta, 

ei luulotellusta käyttäjästä
• Saatu kuva johdettava myös todellisuuteen





Tavallinen kirjasto

Omatoimikirjasto



Toteuma 1.1.2018 - 25.6.2019 23:59:59
Haettu: 25.6.2019 14:54:59

ID (Parent) Työntekijä Alkuaika Loppuaika T/K Määrä aLaskutushinta Laskutushinta Status Siirto Käsittelijä

Vantaa Martinlaakson kirjasto (4888)

4448202 
(4448202)

XXXX 24.9.2018 10:00:00 24.9.2018 
14:00:00

0 / 0 4 18,42 73,68 PSLS 5.10.2018 9:54:38 Aromaa Pirjo

5311742 
(5311742)

XXXX 28.2.2019 14:00:00 28.2.2019 
20:00:00

0 / 0 6 18,42 110,52 PSLS 7.3.2019 11:04:03 Tolvanen 
Pertti

5560407 
(5560407)

XXXX 1.4.2019 15:00:00 1.4.2019 20:00:000 / 0 5 18,73 93,65 PSLS 23.4.2019 
15:40:22

Auvinen Ulla

5560434 
(5560434)

XXXX 9.4.2019 15:00:00 9.4.2019 20:00:000 / 0 5 22,06 110,30 PSLS 23.4.2019 
15:40:22

Auvinen Ulla

4535209 
(4535209)

XXXX 1.10.2018 9:00:00 1.10.2018 
16:00:00

0 / 0 7 21,69 151,83 PSLS 22.10.2018 
11:37:10

Kylliäinen 
Kirsi

4535212 
(4535212)

XXXX 2.10.2018 13:00:00 2.10.2018 
20:00:00

0 / 0 7 21,69 151,83 PSLS 22.10.2018 
11:37:10

Kylliäinen 
Kirsi





Havaintoja Vantaalta

Kun analysoidaan yleistä tyytyväisyyttä kirjastoon, havaitaan, että:
- Tilojen kunnolla ja varustuksella ei ole vaikutusta asiakkaiden tyytyväisyyteen edes tiloihin ja varusteisiin,

vaan tärkeintä on henkilökunnan suhtautuminen asiakkaisiin. Kysymys: Oliko kirjasto miellyttävä ja asianmukainen?

Kun yhdistetään laina- ja kävijämäärät tyytyväisyyteen, havaitaan että:
- Kaiken kokoiset kirjastot täyttävät asiakkaiden odotukset hyvin, mutta mitä suurempi kirjaston pinta-ala,

sitä huonommat arviot se saa. Espoon ja Vantaan kirjastoista ”huonoimmat” (silti hyvät) arviot saavat
Iso Omena, Sello ja Tikkurila. Kävijämäärältään Tikkurilaa suurempi, mutta pinta-alaltaan pienempi Myyrmäki saa
asiakkailta parempia arvioita.

Kun yhdistetään asiakastyytyväisyys ja vuokratyövoiman käyttö minuutti minuutilta, havaitaan, että: 
- Vantaalla kahdeksassa kirjastossa kymmenestä kävijät ovat tyytyväisimmillään silloin, kun asiakaspalvelua tekee

vuokratyövoima.
- Kahdessa kymmenestä tilanne on päinvastoin. Yhteistä näille on tietyntyyppisen esimiestyön lisäksi se, että niiden

pinta-ala suhteessa kävijöihin on pieni ja henkilökunnan takatilat ovat suhteessa vähäisiä.



Muutoksia toimintaan

- Tulosten perusteella keskitämme energiamme henkilökunnan asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen ja johtamiseen

- Vuokratyövoiman käytön johtamista täytyy kehittää

- ”Tyydymme” nykyiseen kirjastoverkkoon, toki kaupungin uudet alueet huomioiden

- Siirrymme tilanteen salliessa pienempiin, mutta keskeisemmillä paikoilla sijaitseviin tiloihin, esim.
- Koivukylässä 1100 m2 > 350 m2, jossa odotamme kävijämäärän kasvua ja tyytyväisyyden lisääntymistä
- Kivistö, mahdollisesti jopa 109 m2 kirjasto tavanomaisten 400-800 m2
- Jos Kivistö toteutuu, seuraava mahdollinen askel alle 100 m2 kirjasto Leinelässä
- Yritämme pienentää takatiloja ja ylipäänsä sisätyön tekemistä

- Lisäämme aukioloa ja henkilökuntaa niihin aikoihin, jotka ovat ruuhkaisimpia. Esim. omatoimiaika aamupäivällä,
henkilöstö aina iltavuorossa

- Lisäämme erityisesti sellaista aineistoa, jota ei voi varata, Helmetissä näitä kutsutaan Bestsellereiksi



Digitaalisuuden perusta: 
mistä dataa?



Mitä minä tekisin?

1. Etsisin kuntani tietohallinnosta visualisoinnista innostuneen henkilön ja liittoutuisin hänen kanssaan. Keskustelisin
hänen kanssaan käytettävissä olevan datan mahdollisuuksista. Kuulisin häntä mahdollisten uusien datalähteiden
synnyttämisen mahdollisuuksista

2. Perehtyisin itse kirjaston www-sivujen sivukohtaiseen käyttötietoon, esim. Google Analytics tai vast. tuloksiin
3.    Muuttaisin kävijälaskurit sellaisiksi, jotka mittaavat ja tallentavat tosiaikaisesti. Tätä saatavana ostopalveluna

kohtuulliseen hintaan.
4.    Toteuttaisin aikaleimat tallentavan asiakastyytyväisyyden mittauksen. Saatavana ostopalveluna kohtuulliseen hintaan
5.    Keskustelisin järjestelmätoimittajan kanssa käyttödatan keräämisestä. Ääritilanteessa data kerättävissä myös

automaattien SIP2-liittymien liikennettä seuraamalla.

>>   keskustelisin kohdan 1. henkilön kanssa kaiken tämän datan visualisointimahdollisuuksista
>>   keskustelisin koko henkilöstön kanssa visualisointien merkityksestä ja mahdollisista johhtopäätöksistä



Vantaa teki näin, mitä seurasi?

1. Valittu asiakastyytyväisyyden mittausmenetelmäksi SERVQUAL ja kehitetty siihen liittyvä laitteisto. Tulokset
helpottavat koko henkilöstön ymmärrystä tavoitteista ja keinoista

2. Kehitetty varausten noutoautomaatti ja siihen liittyen uudenlainen lajittelu lajittelukeskuksessamme.
Säästö 1 htv/kirjasto (nyt Martinlaakso, Hakunila ja Koivukylä) joka vuosi

2. Kehitetty muita automaatioratkaisuja
4. Luotu maailman mitassa ainutlaatuinen mobiilisovellus. Sen kehitys perustuu lähes yksinomaan käyttödataan, jota

vain höystetään ja sanoitetaan kirjallisen palautteen avulla (esim. sovelluksen haun pitäminen mahd. yksinkertaisena)
5. Data hyödyttää myös muita, esim. Suomen Akatemian 1,1 milj. euron tutkimushanke perustuu kokonaan

keräämäämme dataan. Esityksen lopussa pieni demo

>> kävijämäärä Vantaan kirjastoissa 3 – 5 kertainen asukasluvun kasvuun nähden (10% vuonna 2018, ennuste 15% 2019)
>> lainaus nousussa aineistomäärärahojen osuvamman käytön vuoksi
>> säästetty muun Suomen kustannustasoon verrattuna n. 3,5 – 4 milj, euroa joka vuosi, mutta silti saavutettu korkea

asiakastyytyväisyys ja maan huippua olevat, edelleen nousevat henkiökunnan hyvinvointitulokset ( Kunta10)



Kehityssuunnitelma
2018 2019 2020 2021

Teema

Jatkuvat 
kehityskohteet

 Kuorman purkaminen (RFID)
 Lainaus- ja palautusprosessin yksinkertaistaminen

 Asiakastyytyväisyyden jatkuva arviointi

Omat 
kehityskohteet

 Kielifrendi mobiilipalvelu (LanGo) - ok
 Datasta näkemyksiä - ok

 Digitaalinen vinkkaus ja 
vertaissuosittelu

 Tapahtumien suunnittelu ja 
raportointi - ok

 Digitaalisten sisältöjen esittelyt (?)
 Tehokas palautejärjestelmä tukemaan 

aineiston valintaa (älylaitteet)?

 Monimuotoista dataa hyödyntävä 
käyttäjien profilointi (AI+ML)

 Aineiston seuranta, arviointi ja valinta 
(AI+ML)

 Automaattinen massatiedon keruu, 
jalostaminen ja julkaiseminen

Yhteiset
kehityskohteet

 Akatemia-hanke - ok  Työvuorosuunnittelu - ok
 Tapahtumakalenteri
 Osallisuustyökalu
 Varaamon kehittäminen - ?

 Tilanvarausjärjestelmä (sis. 
Sähkölukot, mobiilimaksaminen)

Osaamisen 
kehittämisen 
painopisteet

 Työnkulkujen kuvaaminen
 Analytiikkaosaamisen vahvistaminen
 Prosessien mittaaminen

• Analytiikkaosaamisen vahvistaminen • Analytiikkaosaamisen vahvistaminen • Analytiikkaosaamisen vahvistaminen

Kustannuskehys Hankintakustannus:
Ylläpitokustannus:

Hankintakustannus:
Ylläpitokustannus:

Hankintakustannus:
Ylläpitokustannus:

Hankintakustannus:
Ylläpitokustannus:

Sisäinen tehokkuus

Datan kokonaisvaltainen hyödyntäminen

Asioinnin vaikuttavuus

Mobiilius RFID & NFC AI & ML BOTS



 Digitaalisuus ohjaa liiketoimintaa
 Saavutettu konkreettisia tuloksia

 Kiinteä osaamisverkosto
 Innovoiva yrityskulttuuri
 Roolit ja kompetenssit olemassa

ja niitä kehitetään

 Data elinehtona
 Pitkälle automatisoitu  

 Prosessi-innovaatioita  Palvelut täysin digitaalisia
 Saumaton osa asiakaskokemusta
 Digitalisaatio tuottaa jatkuvasti 

uutta liiketoimintaa

 Digitaalisuus ohjaa 
päätöksentekoa

 Toimeenpano aluillaan         

 Osaamisverkostoa 
hyödynnetään

 Yrityskulttuuri
 Kannustaa muutokseen   

 Dataa jaetaan ekosysteemin 
sisällä

 Data tuottaa hyötyä 
liiketoiminnalle

 Merkittäviä muutoksia 
ydinprosesseissa ja osaamisessa

 Prosessien vaiheita poistettu 
tarpeettomina

Kehitetty täysin uusia palveluita

 Digitaalisuus huomioitu 
strategiassa

 Suunnitteluvaihe     

 Osaamista kehitetään
 Vastuutettu johtaja
 Yrityskulttuuri mahdollistaa 

muutoksen
 Tuloksia mitataan

 Automatisaatio pitkällä
 Dataa kerätään ja hyödynnetään 

liiketoiminnassa

 Ydinprosesseja uudistetaan  Digitalisaatiota hyödynnetään 
sen mahdollisuuksia arvioidaan 
jatkuvasti

 Määritelty, mutta irrallinen  Tarvittava osaaminen 
tunnistettu

 Johtamisessa puutteita
 Yrityskulttuuri tukee muutosta

 Datan hyödyntämis-
potentiaalia ei tunnisteta

 Tiedon rakenteen 
ymmärtämisessä puutteita

 Ydinprosessit tunnistettu
 Automatisaatiota hyödynnetään

 Digitalisaatiota hyödynnetty 
yksittäisillä kokeiluilla

 Ei tunnistettu  Ei vaadittavaa osaamista
 Ei vastuttettua johtajaa
 Yrityskulttuuri tai johtamismalli 

ei tue muutosta

 Hyödynnettävää dataa ei ole 
kerätty eikä sitä tunnisteta

 Prosesseja ei kuvattu, eikä 
tunnistettu

 Automatisaatiota rajallisesti

 Digitalisaatiota ei hyödynnetä

Strategia Kyvykkyydet Data Prosessit Tuotteet ja palvelut

1. Digikokematon
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2. Digitunnustelija

3. Digiaktiivi

4. Digimestari

5. Digiuudistaja Aloittelijasta uudistajaksi




