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Pari sanaa minusta

• Espoon kaupunginkirjastolla vuodesta 2016
• Tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinto
• Taustalla elokuva- ja tv-alan opintoja, 

palvelumuotoilun opintoja ja aiempaa 
sometyötä

• Viestinnästä tuli päätyö kirjastolla alkuvuonna 
2019

• Hieman jokapaikanhöylä



Pääkaupunkiseudun
kirjastoverkko

• Helsinki Metropolitan Area Libraries
• Espoon, Helsingin, Vantaan ja 

Kauniaisten kaupunginkirjastot
• Yhteisesti käytettävä kokoelma ja 

kirjastojärjestelmä
• Kuntien kaupunginkirjastot pääosin 

vastuussa viestinnästään
• Helmet-tasolla viestitään pääosin 

Helmet-verkon yhteisiä asioita, yhteisiä 
kampanjoita, palvelumuutoksia



ESPOON
KAUPUGINIKIRJASTO

• 17 toimipistettä (2021)
• Näistä neljä aluekirjastoa (viides, 

Lippulaivan kirjasto avataan 2022)
• 2 kirjastoautoa & kotipalvelut
• Suomen venäjänkielinen kirjasto

• Vuoden kirjastokunta 2018
• Library of the Year (London Book Fair 2019)



SOMETYÖN 
VAIHEITA 
ESPOOSSA



ALKUHUUMAA
Kuuminta hottia pöhinää

• Somen mullistavista mahdollisuuksista 
puhuttiin paljon

• Uusia somekanavia ja –tilejä tehtiin kun 
tuli innostus, piti päästä äkkiä aallon 
harjalle

• Facebook, Youtube, Flickr, Bambuser, 
Twitter, Instagram, Foursquare, 
Snapchat jne.

• Esimerkiksi kaupunginkirjaston 
logistiikalla oma Facebook-sivu

• Arvokasta: optimistinen into 
tekemiseen



VAKIINTUMINEN
Tämä on työtä

• Somen vakiintuminen tiedotus- ja 
asiakaspalvelukanavaksi

• Profiilien vakiintuminen ”toisiksi 
kotisivuiksi”

• Sometiimit ja –verkostot Espoon 
kirjastoissa

• Parempia työvälineitä

• Arvokasta: sometyö on työtä, jonka 
tekemistä pitää jäsentää ja hallita



STRATEGINEN
Teemmekö tätä tavoitteellisesti
ja hyvin?



STRATEGINEN
Teemmekö tätä tavoitteellisesti
ja hyvin?

• Ensimmäinen koko kaupunginkirjaston 
somestrategia (2018)

• Enemmän linjauksia työajan käyttöön & 
keskitetyn julkaisutyökalun käyttöönotto

• Vaikuttavuuden seuranta
• Organisaatiouudistus ja erillinen 

viestintäprosessi (2019)
• Sometyö ei vain viestintää, vaan myös 

asiakaspalvelua ja tapahtumia

• Arvokasta: sometyön pitää olla kirjastojen 
tehtävien kannalta merkityksellistä ja 
tehokasta



SOSIAALINEN
MEDIA



• Sosiaalisuus on ihmisten välistä 
vuorovaikutusta

• Empatia raivaa tilaa ihmisten väliselle 
vuorovaikutukselle.

• Jos laitos on sosiaalisessa mediassa, 
kuka on sosiaalinen, ketä kohtaan olla 
empaattinen?

SOSIAALINEN
MEDIA



LÄHESTYMISTAPOJA MEDIASSA

Markkinoitava sisältö 
tai palvelu. Mitä, 
missä, milloin?

Kulissien takaa: miten 
tai miksi kirjastolaiset 

tekevät? Mitä 
kirjastolaiset tuntevat?

Kotisivut, tiedotteet, lehtimainokset, 
tapahtumailmoitukset

Inhimillinen Informatiivinen

Some, lisäksi esimerkiksi
henkilökuvat, haastattelut muussa

mediassa



INFORMATIIVINEN 
MEDIA

Esimerkki: tapahtuman mainostus
“laitosmaisesti”, perinteisen median 
tapaan.



INFORMATIIVINEN 
MEDIA

• Päivitys on erittäin asiapitoinen ja virallinen
• Tehty keskitetyllä somejulkaisuohjelmalla

kaikkiin kirjastoihin
• Ei ihmistä, ei sosiaalista tarttumapintaa, ei

kurkistuksia kulissien taakse
-> vaatimattomampi vaikuttavuus



INHIMILLINEN
MEDIA

Esimerkki: tapahtuman mainostus
sosiaalisesti houkuttelevalla tavalla



INHIMILLINEN
MEDIA

• Päivityksessä inhimillinen viesti, kiitos ja 
kuva kulissien takaa tapahtumaan
valmistautumisesta.

• Tapahtuman mainostus ratsasti
inhimillisyydellä ja taustatyöllä

-> Keskivertoon nähden huomattavasti
enemmän tykkäyksiä ja sitoutumista



Asiakkaat

KIRJASTO

Vuorovaikutteinen viestintä

Asiakkaat

Kirjasto

Hierarkinen viestintä

VUOROVAIKUTTEINEN MEDIA



VUOROVAIKUTTEINEN
MEDIA

• Ihmisten halua ymmärtää huonojakin
asioita ei pidä aliarvioida.

• Ihmisten halua kuulla vain hyviä asioita ei
pidä yliarvioida.

• Vuorovaikutus on molemminpuoleista
ymmärtämistä ja huomioimista, ei
yksisuuntaista oman ydinviestin
sanelemista.



VUOROVAIKUTTEINEN
MEDIA

• Kasvavan varausmäärän takia varattu
aineisto muuttui saapumisjärjestyksen, ei
asiakkaan nimen mukaan hyllytettäväksi.

• Yksittäisenä asiakaskokemuksena heikennys
palveluihin.

Esimerkki varausten noudon uudistamisesta



VUOROVAIKUTTEINEN
MEDIA

• Ikävämpienkin tosiasioiden myöntäminen ja 
asiakkaan tunteeseen reagointi lisäsi
asiakkaan ymmärrystä

• Ymmärryksen kautta asiakkaan
suhtautuminen varausten noutoon muuttui.

Esimerkki varausten noudon uudistamisesta



VUOROVAIKUTUS JA INHIMILLISYYS SOMESSA

• Inhimillisyys -> reaktioita -> algoritmi lisää
näkyvyyttä

• Vuorovaikutus -> algoritmi lisää näkyvyyttä

• Lisää näkyvyyttä -> oma ydinviesti näkyy
paremmin.

• Tämä koskee sisältöjen kokonaisuutta, 
yksittäiset sisällöt voivat olla tarpeen
vaatiessa informatiivisia ja neutraaleja.

Käytännön taka-ajatuksia inhimillisyydelle ja vuorovaikutukselle



VUOROVAIKUTUS JA INHIMILLISYYS SOMESSA

• Oma ydinviesti on kirsikka kakun päällä. 
Tarvitsee alleen inhimillisyyttä ja 
vuorovaikutusta.

• Inhimillisyys voi olla myös hauskaa
“fluffia”, pilkettä silmäkulmassa.

• Yhtenä ohjenuorana vuorovaikutukseen ja 
keskusteluun pitäisi käyttää vähintään
yhtä paljon aikaa kuin omien julkaisujen
tekemiseen.

Käytännön taka-ajatuksia inhimillisyydelle ja vuorovaikutukselle



VUOROVAIKUTUS JA INHIMILLISYYS SOMESSA

• Twitter-käyttäjä suhtautui kriittisesti, 
kun kirjastossa oli tulostettu klitoriksen
anatominen malli.

• Vastauksessa pääsimme kertomaan
palveluistamme



VUOROVAIKUTUS JA INHIMILLISYYS SOMESSA

• Vastauksesta eskaloitui
haastattelupyyntöjä.

• Pääsimme kertomaan pariin eri
mediaan palveluistamme sekä
keskustelemaan syvällisemmin
kirjaston toiminnan periaatteista.



VUOROVAIKUTUS JA INHIMILLISYYS SOMESSA

• Taustalla ei ollut oma postauksemme, 
vaan vuorovaikutus ja inhimillinen
pilke silmäkulmassa.



FACEBOOK JA 
RYHMÄT
Facebookin muutokset ja niihin 
sopeutuminen



FACEBOOK JA 
RYHMÄT

• Facebook korostaa nykyään enemmän 
vuorovaikutusta ja käyttäjiä, ei sivuja

• Facebook näyttää enemmän ryhmien ja 
ihmisten päivityksiä

• Kirjastojen omien sivujen päivitykset 
tavoittavat vähemmän

• Mitkä ovat kirjaston kannalta keskeisiä 
ryhmiä?



FACEBOOK JA 
RYHMÄT
Esimerkki: Viherlaakson kirjasto ja 
Viherlaakson kaupunginosaryhmä



FACEBOOK JA 
RYHMÄT
Esimerkki: Soukan
kaupunginosaryhmä ja asukkaiden
jakama sisältö



FACEBOOK JA 
RYHMÄT
Esimerkki: Soukan
kaupunginosaryhmä ja asukkaiden
jakama sisältö



KOKEMUKSIA
KORONA-AJASTA



• Kouluille ja ryhmille alettiin 
nopeaan tahtiin pitää 
etäkirjavinkkauksia ja –
tapahtumia

• Näitä toteutetaan lasten- ja 
nuortentyön voimin.

• Sometyö ei siis ole vain 
viestintää ja markkinointia

KOKEMUKSIA KORONA-AJASTA



• Suosittuja ukulele-ryhmiä alettiin 
menestyksekkäästi vetää 
Teamsissa

KOKEMUKSIA KORONA-AJASTA



KOKEMUKSIA KORONA-AJASTA
• Etädigitukea Facebook-livenä



KOKEMUKSIA
KORONA-AJASTA

• Kirjastojen sulku pakotti kaikki laajentamaan suuresti somen 
ja verkkokanavien käyttötapaa

• Työ verkossa ei ole vain someviestintää ja markkinointia
• Verkkotyö on asiakaspalvelua ja tapahtumia, sitä tekevät 

myös asiakaspalvelijat, tapahtumien järjestäjät, ryhmien 
vetäjät



YHTEENVETOA



YHTEENVETOA OPTIMISTINEN INTO

RESURSSIT 
TEKEMISELLE

STRATEGIA JA 
SEURANTA

HYVÄÄ 
SOMEA

Paljon
resusseja
hukkaan?

Kliinistä
sisältöä?

Sisältö jää
hyvien

ideoiden
tasolle?

Mitä hyvä sometyö voisi tarvita?



YHTEENVETOA
Mitä pohjaa ydinviestit ja profiilien
näkyvyys tarvitsevat?

Vuorovaikutus, 
keskusteluihin

osallistuminen ja 
reagointi

Ydinviesti & profiilin
näkyvyys

Samaistuttavuus, 
empatia, inhimillisyys, 

kepeys



Kiitos!
Topias Salonen
topias.salonen@espoo.fi 
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