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Mitä kirjasto tuottaa? 

 

 

Lukutaidot (monikko): oppiminen, harjaantuminen, ylläpito 

 

Yhteisöllisyys: sosiaalinen eheys, turvaverkko, kotouttaminen 

 

Työ ja tuotanto: luovan talouden edellytykset, inspiraatio 
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Kirjaston ROI 
(Return on Investment eli pääoman tuottavuus) 

- 2009 mennessä tehty yli 40 kansainvälistä suurta 
tutkimusta aiheesta 

- Näistä tuloksista tehty ainakin 2 metatutkimusta 

 

Yhteinen johtopäätös: yleisen kirjaston toiminta hyödyttää 
yhteisöään merkittävästi myös rahalla mitattuna. ROI 
vaihtelee  välillä  4,45 (koko maailma) ja 4,9 (Yhdysvallat)  
 

 

Chung, Shim & Pyo (2009). An exploratory meta-analysis of library economic valuation studies. Journal 
of the Korean Society for Library and Information Science 43: 117-137 et al. Based on 42 studies.  

 

Aabø (2009). Libraries and return on investment (ROI): A meta-analysis. New Library World 110: 311-
324. Based on 38 studies.  
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Johtopäätös: kirjaston pito kannattaa 

Vantaan kirjastoverkko: laaja, lähellä asiakasta toimiva 
mutkaton ja riittävän hyvä kirjastopalvelu tuottaa parhaan 
tuloksen. 

 

Kirjastorakennukset ja aineistot ovat ”halpoja”, palkkamenot 
suuria. Tuottavuuden avain löytyy työn menekistä. 

 

Kirjaston prosesseja voidaan tietotekniikan, automaation, 
logistiikan ja asiakkaiden tietotekniikkavalmiuksien vuoksi 
kehittää. Kirjaston perinteisessä toiminnassa on mahdollisuus 
suureen tuottavuusloikkaan. Mutta miten? 
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Suurin tuottavuusloikka: e-kirja 
esim. 3000 lainan hinta HelMet-kirjastoissa 

Painettu kirja E-kirja 

Valintapäätös, 6 min Tehdään 60 toimipisteessä 120 € Tehdään kerran 2 € 

Ostohinta 100 nidettä x 25 euroa 2500 € 100 nidettä x 25 euroa 2500 € 

Vastaanotto Sisäinen logistiikka 20 min. 7,5 €  Ei toimenpidettä 0 € 

Luettelointi Ostopalvelu 1,5 € Ostopalvelu 1,5 € 

Tarroitus ja muovitus Ostopalvelu: 100 nidettä x 1,50 €  150 € Ei toimenpidettä 0 €  

Niteiden rekisteröinti Viivakoodin tallennus x 100 nidettä 60 € Ei toimenpidettä 0 € 

Logistiikka Kuljetus kirjastoon ja hyllytys x 100 100 € Ei toimenpidettä 0 € 

Lainaus Itsepalveluna 0 € Itsepalveluna 0 € 

Palautus ja hyllytys Teoksen elinkaari 30 lainaa x 100 3000 € Ei toimenpidettä 0 € 

Poisto tai varastointi 
100 nidettä: poistotyö, jäte- tai 
varastointikustannus 250 € Ei toimenpidettä 0 € 

3000 lainaa Kustannus yhteensä 6189 € 
 
Kustannus yhteensä 
 

2504 € 



Sidottu pääoma käyttöön ilman 
henkilöstökulujen kasvua 

Kirjaston miehittämätön aukiolo, kirjasto Point 

- Aukiolo miehitettynä 56 h/vko, ilman henkilöstöä 50 h/vko 

- Kävijöitä  tammikuussa 16 000 + 3000, kasvua 71 % 

Varausmaksun poisto, koko Vantaa 

- Maksutulon menetys kirjanpidon mukaan  50 000 euroa 

- Maksuttomuus mahdollistaa itsepalvelunoudon,  
työvoimasäästö 1 htv kolmessa suurimmassa kirjastossa = 
150 000 euroa 

- Asiakastyytyväisyys, varaukset ja kokoelman käyttö 
lisääntyivät. Menot laskivat. Länsimäen kirjastossa tästä 
syystä 30 % enemmän kävijöitä tammikuussa vrt. 1/2013 
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Kolmas tuottavuusloikka: personointi 

Itsepalvelun menestyminen kirjastoissa ja verkossa edellyttää 
keinoja antaa henkilökohtaisia suosituksia. 

 

Kesällä 2014 Vantaalla esitellään VTT:n ja kirjaston yhteinen 
hanke: täysin uudentyyppinen, asiakkaiden omaan 
käytökseen perustuva suosittelija sekä verkossa että laitteena 
kirjastoissa. 

 

Tavoitteena parantaa asiakaskokemusta, antaa  
kirjallisuussuosituksia ja saada huomattavia palkkasäästöjä  

12.6.2014 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7 


