
If social media is the answer,  
what was the question? 
Kokemuksia somen käyttöönotosta  
amk-kirjastossa 

 
minna.marjamaa@laurea.fi 



Laurea 

• Metropolialueen palveluinnovaatioiden 
ammattikorkeakoulu 

• 8000 opiskelijaa, LbD (kehittämispohjainen 
oppiminen) pedagogisena mallina 

• Yksiköitä 7 kpl, jokaisessa kirjasto, vähän 
henkilökuntaa, asiat tehdään itse 

• Kenttä nopeasti muuttuva, kirjasto lähellä asiakasta ja 
       henkilöityvä 
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Kirjaston ydin logistinen 
prosessi 
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Kirjasto datasiilona 

- Anders Söderbeck: Open data or one big silo? Kirjastoverkkopäivät 2011 





Kirjasto yhteistyönä, näkökulma 
asiakaslähtöisyyden ja palvelun 
kehittämisen kautta (co-creation) 
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Kirjasto tekstinä t. tarinana 
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2006  kehittäkää! 
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”Physical book is dead!” 
• “People will say ‘no, no, no’ — of course you like your 

libraries” 

• “It’s happening.  
It not happening in 10 years.  
It’s happening in 5 years.” 

  Nicholas Negroponte Elokuu 2010 

 

• Amazon kertoo myyvänsä  
enemmän e-kirjoja kuin painettuja 
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Parviäly, crowdsourcing 
• kirjastojärjestelmän päälle web 2.0 toimintoja, 

tarkoituksena aktivoida käyttäjiä tuottamaan itse sisältöä 
kirjaston materiaalista, arvosteluja, suositteluja 

• Zeitgeist hakusanoista, ykl-pilvi: mitkä osat kirjastosta 
eniten käytössä 

• Amazon-tyylinen kirjan suosittelija 

• Rss-feedejä, Facebook & Twitter -suosittelija 

• 2nd Life 

• LibraryThing, Delicious 

 rajoitteena Voyagerin ja IT-suunnittelijan kyvyt 12 



 
 
Somea data siilon ympärillä  rajoitteena Voyagerin ja 
IT-suunnittelijan kyvyt 
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Facebook & Blogit  Mitä 
sanottavaa meillä on? 
• Facebook perustettu 2004, laajeni 2007 syksystä 

lähtien Suomeen; käyttäjiä 800 milj. 

• Kirjastolaisille järjestettiin blogi-kurssi 2006 

• 2008 perustettiin kirjaston facebook-ryhmä sekä 
blogi 

• Twitterin käytöstä luovuttiin muutaman kokeilun 
jälkeen 

• Opiskelijat siirtyivät IRCGalleriasta Facebookiin 

• resurssit 
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Kyse ei tekniikoista vaan 
sisällöstä, yhteistyöstä, 
brändistä 
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Mikä on brändi, mikä on 
tuote? 

• Mitä markkinoidaan ja mihin asiakkaita halutaan 
mukaan? – tuote, palvelu, osaaminen, tieto 

• Onko kirjastolla jotakin sanottavaa? 

• Kirjaston brändi toisaalta turvallinen ja positiivinen, 
toisaalta staattinen ja tylsä  kuka 20-v. amk-opiskelija 
haluaa olla kirjaston kaveri Facebookissa? 

• Strategia ->  

• auttaa selventämään omia tavoitteita, täsmentämään 
fokusta 

• toisaalta se ei yksin tuo sanottavaa, hyvää tuotetta eikä 
hyvää meininkiä 
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Huonon tuotteen päälle 
hankala rakentaa hyvää 
somea  
• Audi, Anton & Anton, Elokuva-arkisto 

• Alf Rehn, Jyrki Kasvi 

• Kirjaston käsite laaja, staattinen, epämääräinen 

• Kyse ei ole siitä, että valittaisiin Social Media 
Landscapesta vain jokin väline, joka ratkaisisi asian 

•  Kirjaston osaaminen, meininki, profiloituminen, 
asiakassuhteet, tapahtumat jne. 
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Blogin linjausta 
• 2008 aloitettu blogi Hakuammunnasta täysosumiin 

keskittyi tiedonhakuun ja hankintaan sekä sen 
opetukseen, alusta Laurean oma 

• Alusta hankalakäyttöinen, hankala kommentoida, jäi 
organisaation sisään 

• Ei valokuvia 

• Aihepiirin rajaus liian suppea, hankala saada 
kirjoittajia 
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Second coming 
• 2010 aloitettiin Wordpressissä 

• avoin aihe, kaikki kirjoittajat ja jutut tervetulleita 

• blogilistoille mukaan 

• paljon kuvia, oman työn esilletuomista 
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FB & Blogi integraatio 
• Facebook palvelemaan blogin näkyvyyttä, nostoja 

fb:iin, rss-feedit kirjaston omille sivuille 

• Sähköpostitiedotteisiin blogilinkit aiheeseen 
liittyvään juttuun 

• Tapahtumissa yhdistettiin blogi, facebook, julisteet, 
sähköposti sekä opiskelijoiden kanssa työskentely 

• MORE IS MORE! 
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 Kuka on 
kirjaston 
somen 
käyttäjä? 

21 



Näkyvyys tavoitteena 
• Tavoitteena nostaa kirjaston työtä ja osaamista talon sisällä 

esille laajalla rintamalla 

• Kysymys päälaelleen: tehdään sitä mitä osataan ja 
kirjoitetaan omista kiinnostuksista työssä, oman yksikön 
tapahtumista, omasta ammattitaidosta, huumoria, 
matkaraportteja 

• Word of mouth marketing, buzz 

• opiskelijoiden kirjastojulisteet, parhaan äänestys 

• e-kirjatapahtuma 2010 nosti kirjaston profiilia huimasti! 

• Päästy konsultoimaan e-kirjoja, lukulaitteita, bloggaamista 
jne. 
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”Kirjastolaiset vain 
kirjoittelevat toisilleen!” 

• Blogikirjoittelu kumpuaa omista kiinnostuksista, raja 
työn ja harrastuksen välillä häviää 

• johtanut osalla syvempään kiinnostukseen omasta 
työstä 

• Tiedonjako ja jatkokehittely, parviäly 

• Verkostoituminen oman alan sisällä, oppiminen 
yhdessä, facebook-verkostot 

• Talossa ihmiset saavat tietää, että kirjastossa 
osataan 
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Case: Nuorkirjastolaiset 
• Samanlaisia ajatuksia pyörinyt muutamilla nuorilla 

ammattilaisilla blogeissa, vanhat UDK-löysivät 
yhteisiä ajatuksia  FB-ryhmä 

• Yhteinen tapaaminen 2010 IFLAssa, pussikaljottelua 

• Keskustelutilaisuus syksyllä 2010 Turussa, lähdettiin 
tekemään yhdessä kirjaa prosessikirjoittamisena 
GoogleDocsissa, yhteydenpito FB:n ja Skypen kautta 

• Tällä hetkellä syntymässä samankaltainen verkosto 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun ympärille Oppiva 
kirjasto / Learning Libraries  fb & wiki 
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Miten kirjoittaa? 

Luulin kerran saavuttaneeni FLOW-tilan, mutta olin 
vain humalassa. (Riku Vassinen: Moccalattehipsteri) 
 

• Kirjastolaisten ajattelu lähtee usein siitä, että mitään ei voi kirjoittaa 
ennen kuin on valmista, vain hc-asiantuntijat voivat kirjoittaa, 
lähdeviittein 

• Mikä on sallittua? 

• Blogissa kirjoitettava tiiviisti 

• Kyky ottaa vastaan armotonta palautetta 

• Yksityisyys, omalla persoonalla tekeminen 
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Facebookista Diasporaan 
Tykkääminen ei niin pinnallinen ilmiö kuin voisi ajatella 

• Tärkeintä se, missä asiakkaat ovat, ei järjestelmä, 800 000 
käyttäjää 

• linkkien jakaminen facebookissa tutkitusti lisää kävijöitä, 
Facebookin tykkää-nappi luotiin 21.4.2010, sen jälkeen 
lehtien artikkelien jako lisääntynyt valtavasti 

• Lisää Google-näkyvyyttä ja kävijöitä  tykkäämiset ja blogin 
linkitys 

• Ammatillinen verkostoituminen & yhteistyö 

 

 



Uskalletaanko mitata 
tuloksia? 

Tilastot, yhteydenottojen määrät 

• Uudet aluevaltaukset 

• Omasta työstä julkaiseminen 

• Kirjasto hakee paikkaansa, yksi ajattelun 
apuväline työntekijöille itselleen 
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Kirjastoille lisää suosiota 
somessa 

Anton & Anton 
Kirjastopalvelujen 
konseptointi 

• Kirjasampo 

• Kirjavaliot 

 kirjasto staattinen ja 
vähän tylsä brändi 

 fb-sivut palvelun 
ympärille 
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