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löytynyt? 

 

 
Lea Toivola 

Parhaita paloja benchmarking-seminaarista 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran viime vuonna perustettu laaturyhmä järjesti 11.4.2000 
seminaarin Arviointi ja benchmarking kirjastoissa. Aihe oli kiinnostanut niin paljon, että kaikki 
halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Tieteiden talon pienehköön huoneeseen jouduttiin 
kantamaan lisää tuoleja. Osanottajia oli runsaasti myös yritysten ja ammattikorkeakoulujen 
kirjastoista.  

Kun aiempi johtamisen suosikkitrendi tulosjohtaminen painotti yksipuolisesti tulosta, arvioinnin 
myötä huomio keskittyy laatuun ja sen myötä työprosesseihin. 

Benchmarking taas tarkoitti alun perin sitä, että vertailemalla toimintaa muiden vastaaviin 
laitoksiin opitaan muilta. Nyttemmin BM:ää tehdään myös vastavuoroisuuden periaatteella. 
Esimerkiksi Kymenlaakson AMKI oli vertailussa Helsingin kauppakorkeakoulun ja Leedsin 
yliopiston kirjastojen kanssa havainnut jo olevansa joillakin alueilla niitä edellä. 

Käytännönläheisin oli Raija Kaapo-Kares: Turun kaupunginkirjaston aineistomäärärahat olivat 
laman aikana romahtaneet noin puoleen entisestä. Henkilökunta (keski-ikä 51 v.) oli uupunutta 
ja tunsi menettäneensä työn hallittavuuden eikä uskonut selviävänsä uusista haasteista. Kirjastot 
pantiin pariksi päiväksi kiinni, niin että jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus osallistua 
laatukäsikirjan työstämiseen. Termit avattiin ja keskusteltiin työstä eikä henkilöistä. Perustaidot 
määriteltiin ja tavoitteena on, että jokainen oppii ne kolmessa vuodessa. 

Muita parhaita paloja: 

 Matti Salminen, Valtiovarainministeriö: Huomio tulisi kiinnittää vahvuuksiin, 
koska niitä kehittämällä päästään erinomaisuuteen. 

 Irma Kuusinen, Kymenlaakson AMKI: Jo www-sivujen perusteella näkee miten 
kirjasto toimii. Asiakaskyselyt kannattaa rajata kahteen. 

 Ville Tuomi, Vaasan yliopiston kirjastosta: On ratkaistava, ketkä ovat ensisijaisia 
asiakkaita ja keskityttävä heidän palveluunsa. Ei tule lähteä suoraan arvioimaan, 
vaan laadun kehittäminen on sidottava suoraan tavoitteisiin. Laatu on 
tarkoitukseen sopivuutta.  

 Hanna-Riina Aho, Keski-Pohjanmaan AMKI (joka toimii samassa rakennuksessa 
kaupunginkirjaston kanssa): Koko henkilöstö on saatava mukaan. Se vaatii aikaa, 
koska on opittava termit, mutta näin saadaan selville, mitä kukin osaa, jottei 
kaikkien tarvitse osata kaikkea. 

 Riitta Mäkinen, HY: Kirjaston kannattaa osallistua yleisiin asiakaskyselyihin 
esim. oppiaineittain. 

 Aimo Virtanen, HY: Arvioinnin ei tulisi kestää yli puolta vuotta. 
 Mirja Toikka Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta opetti tunnistamaan 



mahdolliset virheelliset tiedot. Parhaat palat yhdistämällä saadaan paras malli. 

Lisätietoa: 

 Kalvonsa ovat ystävällisesti antaneet yleiseen käyttöön Mirja Toikka (RTF-
dokumenttina) ja Aimo Virtanen (RTF-dokumenttina). 

 Turun kaupunginkirjaston aluetoiminnan laatukäsikirjaa (8 s.) voi tilata 
sähköpostitse osoitteesta: Raija.Kaapo-Kares@turku.fi  

 Kekäle, Jouni & Lehikoinen, Markku: Laatu ja laadun arviointi eri tieteenaloilla. 
Joensuun yliopisto 2000. Psykologian tutkimuksia 21.  

 Kuusinen, Iiris & Nurminen, Maria: Korkeakoulukirjastojen asiakaspalvelun 
arviointi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun 
ja Leeds Metropolitan Universityn kirjastot. Korkeakoulujen arviointineuvoston 
julkaisuja 13:1999 (HUOM! ns. erittelemätön sarja eli löytyy HELKAsta vain 
sarjan mukaan) 

 Yhteiset palvelut - yhteinen hyöty. Laatupalkinto julkisella sektorilla. 
Laatukeskus 1999 

 


