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Kirjaston palveluprosessit 
toteuttavat kehittämisen 
toimenpiteitä 

Kehittämisen painopisteenä 
espoolaisten INFORMAATIOARKI. 



Mitä ohjaavat dokumentit määräävät 
kirjaston mediataitotyöstä?

 Medialukutaito Suomessa -linjaukset (2019)
● Kattava mediakasvatus: aiheiden kirjo ja saavutettavuus
● Laadukas mediakasvatus: arviointi ja kehittäminen
● Systemaattinen mediakasvatus: suunnitelmallista ja 

jatkuvaa
● Yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä oppijoiden 

parhaaksi

  Laki yleisistä kirjastoista (2016)
● Tarjota pääsy tietoon ja kulttuurisisältöihin
● Tarjota ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön 

sekä monipuoliseen lukutaitoon
● Tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn 

ja kansalaistoimintaan
● Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
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 Kansallinen lukutaitostrategia (2021)
● Monipuolinen lukutaitotyö kaikenikäisille
● Kirjallisuuden rinnalla muut mediamuodot
● Saavutettavuus 
● Kirjastopalvelut tukemaan arkea ja oppimista
● Yhteistyön kasvattaminen
● Vahvistetaan asiantuntijuutta monilukutaitotyössä 
● Tarjotaan yhteisiä toimintaympäristöjä mediahetkiin

 Espoo-tarina (2021-2025)
● Asukas- ja asiakaslähtöisyys
● Hyvä paikka oppia
● Kulttuuri läsnä arjessa
● Palveluita tuotetaan yhteistyössä
● Sosiaaliseen kestävyyteen panostetaan

https://medialukutaitosuomessa.fi/category/medialukutaito/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/espoo-tarina


Kirjasto mediakasvatustoimijana 
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VAHVUUDET 
Laaja kontaktipinta asukkaiden arkeen.

Avoin, saavutettava ja julkinen tila.

Laaja kokoelma ja monipuoliset 
tilat, joita asukkaat ja yhteistyö-     
kumppanit käyttävät.

HEIKKOUDET
Digituen laadun takaaminen 
jokaiseen asiakaskontaktiin 

työntekijästä riippumatta.

Mittareiden puute. 

Yhteiset tavoitteet ja kohde-
ryhmät muiden toimijoiden kanssa. 

Henkilökunnan monipuolinen 
osaaminen media-sisällöistä.

MAHDOLLISUUDET

Kaikki asiakkaat eivät miellä 
kirjastoa oppimisen paikkana ja 

tiedonlähteenä.

Kirjaston käyttäjäkunnan
 laajentaminen vakikäyttäjien ulkopuolelle.

UHAT JA HAASTEET



Mediataitotyön nykytila

5

1 Kouluyhteistyö

Päiväkotien ja koulujen kanssa työpajoja 
tiedonhankinnasta, sosiaalisen median  
käytöstä  ja ohjelmoinnista. 

2 Lasten ja nuorten vapaa-aika

Pedagoginen kohtaamistyö, yhteisöllinen 
pelaaminen, mediataitotyöpajat, tapahtumat 
ja aineistonostojen kampanjat.

3 Asiakaspalvelu tilassa

Asiakaspalvelussa pikaopastus, 
varattavat ohjausajat vapaaehtoisilta, 
sekä tapahtumina.

4 Viestintämuodot

Media-aiheiden opastusta materiaaleina 
sekä sähköisissä asiakaspalvelutilanteissa.



Asiakaskysely [aikuiset]
Kysely - helmikuu 2022
● Vastaajia 82, joista naisia 82%. 

Vastaajista 72% iältään 40+.

● Tavoitteena kartoittaa palvelutoiveita 
ja -tapoja mediaopastukseen liittyen.

 

Tiedonhankinta
● ~ 40% ei koe tarvitsevansa apua tiedon 

luotettavuuden arviointiin, lähdekritiikkiin 
tai turvallisuuden arviointiin.

● Toivotuimmat palvelumuodot olivat 
luennot ja opasmateriaalit.

● Poikkeuksena mediasisältöjen 
tuottamiseen halutuin palvelumuoto oli 
työpaja.

 

E-aineistot
● E-aineistojen käyttöön lähes 80% 

vastaajista koki tarvitsevansa apua. 
● Suosituimmat palvelumuodot olivat 

opasmateriaalit ja henkilökunnalta 
kysyminen.

 
“Kirjastojen e-aineistojen käyttö on vaikeaa. 
Henkilökunnalta on vaikea kysyä apua kun 
asia tuntuu pitkältä ja monimutkaiselta.”
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 Sosiaalinen media 
ja pelaaminen

● Sosiaalisen median käytön opastusta 
ei kirjastosta kaivannut n. 50% 
vastanneista.

● Aikuisvastaajat eivät kokeneet 
tarvitsevansa tukea pelitaitoarkeen 
(n. 70% vastaajista).

 

“Palveluna mielestäni kasvavan tärkeä 
sekä lapsille että vanhemmalle polvelle. 
Kouluvierailut, kouluyhteistyö.”

 

Laitteiden ja 
sovellusten käyttö

● ~ 60% vastanneista toivoo opastuksen 
kirjaston laitteisiin ja sovelluksiin 
henkilökunnalta kysymällä.

● ~ 40% ei koe tarvitsevansa ohjausta 
omien laitteiden ja sovellusten 
käyttöön tai päivittämiseen.

Lähi- tai etätoteutus
● ~50% vastanneista ei ole väliä onko 

opastus lähi- tai etäpalvelua

 
“En oleta kirjastolaisten itsensä 
neuvovan ketään vakuutusasioissa 
tai oikeudellisissa kysymyksissä, 
mutta miksipä ei kirjastoon voisi 
palkata vaikka sosionomia 
tekemään palveluohjausta.”



Suosituimmat aiheet ja oppimiskeinot (per vastaus, sai äänestää useampaa)
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Konkreettisia unelmia lapsilta ja nuorilta  (5-6/2022)

Tubettajia vieraaksi

Tietokilpailuja

Minecraft-koodaus

Legorobottien koodaus

Rap-studio

Digitaalinen piirtäminen

VR-maailmoja

Mikrosijoittaminen

Nuorten vertaisvinkkaus

Kirjapäivä

Peliturnaus

Tiktok-paja
Snapchat-paja

Pelinteko itse



Mediasivistysstrateginen 
toimenpideohjelma vuosille 2022-2024

Modernin tiedonhankinnan 
taitojen avaaminen 
ja kehittäminen

Yhteiskunnallisen 
osallisuuden taitojen 
tukeminen 

Pelikulttuurisen 
toiminnan kehittäminen. 
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Kansallisten linjausten, lain yleisistä kirjastoista ja asiakasosallisuusprojektin perusteella kirjaston 
mediasivistystyön kehittämistavoitteita voidaan tunnistaa kolme:  

➔ Näitä tavoitteita edistämään toimenpideohjelma tarjoaa konkretiaa kirjastojen arjessa tehtävän työn avuksi. 

➔ Yhteistyö lukuisten toimijoiden tai vapaaehtoisten kanssa on kaikilla osa-alueilla tavoiteltavaa osaamisen 
ja resurssien hyödyntämisen näkökulmasta.



“
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Modernin tiedonhankinnan taitojen avaaminen ja kehittäminen

Tuemme kriittistä ja toiminnallista medialukutaitoa 
● Kehitämme asiakaspalveluhenkilöstön osaamista ja keskustelua tiedonhankinnan prosessista 

ja asiakaspalvelutilanteissa toteutuvasta pedagogisuudesta. Henkilökunnan pedagogisia 
valmiuksia täytyy edelleen vahvistaa kouluttamalla ja mallioppimalla.  

● Selkeytetään kirjastolaisen roolia tiedonhankinnan ammattilaisena ja asiakaspalvelijana. 
”Vertaisihmettelyn” avulla etsimme vastauksia ja ratkaisuja tai ohjaamme asiakkaan eteenpäin. 
Tällöin edistämme asiakkaan valmiuksia ja rohkaisemme toimijana, emme tee puolesta. 

● Tuotamme itse ja välitämme yhteistyökumppaneiden viestinnällistä pedagogista sisältöä, 
joilla kehitämme asiakkaiden suuntaan läpinäkyväksi tiedonhankinnan vaiheita ja 
niiden vaatimaa analyyttista prosessia. 

Kehitämme kirjaston brändiä luotettavan tiedonhankinnan 
asiantuntijaorganisaationa ajatuksella ”Kysy mitä vaan!” 

● Brändityö tehdään niin aikuisasiakkaita kuin lapsia ja nuoria ajatellen. 
Tällä vahvistetaan myös henkilökunnan ammatillista identiteettiä tiedonhaun 
ammattilaisena ja kirjastolaisena. 

Rakennamme yhteistyökumppanuuksia 
● Esim. mediakasvatusjärjestöt, korkeakoulut, tutkijat, toimittajat 

2020-luvun Suomessa kirjasto on keskeisin kaikille kansalaisille saatavilla olevista toimijoista, jonka 
perustoimintaan sisältyy kansalaisten tiedonhankinnan taitojen tukeminen. Tiedonhaku ja tiedon 
luotettavuuden arviointi on kirjaston perinteistä vahvuusaluetta. Pyrimme vahvistamaan asiakkaiden 
tiedonhankinnan valmiuksia ja ymmärrystä tiedon etsimisestä ja käytöstä seuraavilla keinoilla: 
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Yhteiskunnallisen osallisuuden taitojen tukeminen 
Monipuoliset mediataidot ovat välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisyssä ja siksi kirjaston on tuettava 
kuntalaisten osallisuutta yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Vahvistamme jokaisen oman toimijuuden 
edellytyksiä tukemalla osallisuuden vaatimia mediataitoja.  

Toimijuuden mahdollistaminen taitoja tukemalla 
● Tuetaan asiakkaiden taitoja toimia mediavälitteisissä yhteisöissä ja tuottaa omaa 

sisältöä (esim. sosiaalinen media ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alustat). Nostetaan 
teema isompaan rooliin tapahtumissa, ryhmätoiminnoissa ja kouluyhteistyössä. 

● Rakennetaan sisältöjen saavutettavuutta avaamalla entistä aktiivisemmin kirjaston ja 
Celian e-aineistoja ja niiden käyttöä henkilökunnalle ja asiakkaille käytännössä kokeillen ja 
opasmateriaaleilla. Luodaan säännöllinen osaamisen ylläpitämisen rakenne. Huomioidaan 
nämä erityisesti asiakaskohtaamisissa ja ryhmäkäyntien sisällöissä.  

● Digitukea, ongelmatilanteita ja onnistumisia käsitteleville kokemuksille on kehitettävä 
saavutettava kanava tai foorumi, jotta ylläpidämme osaamisen kehittymistä ja laadukasta 
palvelua. 

● Digituen eettisten periaatteiden tulee olla selvät läpi henkilökunnan ja näitä tulee käsitellä 
kaikkien asiakastyötä tekevien henkilökunnan jäsenten kanssa säännöllisesti.  Määritettävä 
säännöllinen osaamisen ylläpitämisen malli digituen taitojen ylläpitämiseksi koko 
henkilökunnalle. 

Rakennamme yhteistyökumppanuuksia 
● Esim. somessa osallistumisen, argumentaatiotaitojen ja media-arjen muiden taitojen 

tukemista varten. 



Pelikulttuurisen toiminnan kehittäminen 
Pelaaminen ja pelikulttuuri on nykypäivänä lasten ja nuorten media-arkea monipuolisesti läpäisevä.  
Pelivälineiden, -sisältöjen ja pelaajien tuen avulla tuomme pelikulttuurin ja sen sisällöt yhdenvertaisesti 
kaikkien saataville. Kirjaston tehtäviin kuuluu tarjota pääsy mediasisältöihin, tukea medialukutaitoa ja 
rakentaa kulttuurisia kohtaamisia, jolloin askelmerkkien tulee olla seuraavat. 
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Luodaan rakenne pelitoiminnan parissa olevan henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseen. 

Kehitämme pelaamiseen kytkeytyvää yhteisöllisyyttä ja pelikulttuurista osallisuutta. 
● Ylläpidämme ja kehitämme monipuolista pelitapahtumien tarjontaa. 
● Kokeilemme rohkeasti ylisukupolvista pelaamista yhteisöllisen oppimisen muotona 

ja haemme tähän yhteistyökumppaneita, esim. Enter ry. 

Rakennamme yhteistyökumppanuuksia pelaamisen materiaalien, pelialan osaamisen 
ja pelikulttuurin alueilta. 
● Esim. e-urheilujärjestöt, kaupalliset toimijat, nuorisopalvelut ja vapaaehtoistyö 

Markkinoimme kirjaston peleihin liittyviä palveluita yhdenvertaisuutta ja osallisuutta 
edistävänä pedagogisena toimintana. 

Kehitämme pelikokoelman saavutettavuutta avaamalla sisältöjä kirjastotilassa ja somessa, 
sekä rakentamalla oikoteitä lainakappaleiden helppoon varaamiseen. 



Arviointi ja jatkuvuus
Mediasivistystyön kehittämisen näkökulmasta sekä määrällinen että 
laadullinen arviointi, niin henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta, 
on olennaista sekä kansallisten linjausten edellyttämää. 
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➔ Mediasivistystyön tilaa arvioidaan uudelleen syksyllä 
2024 johtoryhmän asettaman työryhmän 
toimeksiannolla. 

➔ Prosessikohtaisia mediakasvatuksellisen työn laadun ja 
määrän arvioinnin mittaristoja tulee muotoilla sekä arjen 
työn että strategian tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta.

➔ Strategian pääkohtien arvioinnin tueksi on luotu työkalu, 
johon arvioinnin mittareita kehitetään ja kerätään.



Sanoista käytäntöön
Jalkauttaminen prosesseittain käytäntöön.

⇛ Mediasivistystyö kuuluu koko kirjastolle!
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Prosessien yhteistyönä pohdimme:
● Kysy mitä vaan! -brändityö
● Digitukiosaamisen minimi koko henkilökunnalle
● Ylisukupolvinen pelaaminen.

Kirjaston perinteisten vahvuuksien arvon kohotus! 

Mitä on tiedonhankinta 2020-luvulla? Mikä on kirjaston
rooli tässä tukemisessa?

Kirjasto - kansalaisen puolella informaatioarjen avuksi!
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KIITOS


