
Kysely poikkeusajan vaikutuksesta kirjaston asiakkaille 

Yhteenveto vastauksista 

Lapin kirjastot ja AKE Lappi järjestivät kyselyn poikkeusaikojen vaikutuksista Lapin kirjastojen asiakkaille. 

Kyselyssä oli 11 kysymystä, joista 5:ssä vastaus valittiin annetuista vaihtoehdoista ja 6:ssa 

vastausmahdollisuus oli sanallinen ja avoin. 

Kyselyn loi ja koordinoi AKE Lappi. Vastaukset kerättiin pääasiassa asiakkailta suoraan verkkolomakkeella. 

Kirjastot mahdollistivat myös paperisten vastausten jättämisen. Kerätyt paperiset vastaukset syötettiin 

verkkolomakkeelle kirjaston henkilökunnan toimesta. Vastausaika oli 2.-18.6. ja vastauksia kertyi 155 

kappaletta. Vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin, koska pakollisia kysymyksiä oli vain 3 (kysymykset 1, 

9 ja 10). Kyselylomake toteutettiin Google Forms – työkalulla. Yhteenvedon vastauksista on koonnut Esko 

Nousiainen. 

Kyselylomake liitteenä. 

 

Kysymys 1. Kunta, jonka kirjastoa pääasiassa käytät? 

Vastauksia saatiin 16 kunnasta, 5 kunnasta vastauksia ei saatu. 

Vastaukset jakautuivat kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti seuraavasti:  

 

 



 

 

Kysymys 2. Ikäsi? 

Kysymyksessä oli valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot. Vastauksia kertyi 152. Vastaukset jakautuivat 

seuraavasti: 

 

Kysely näytti tavoittavan parhaiten ikäryhmät 26–45 ja 46–64. Vastauksia näistä ikäryhmistä kertyi 

yhteensä 76 %. Heikoiten kyselyyn vastasi lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Kyselyn ajankohdalla voi olla 

vaikutusta saatuihin vastauksiin. 



3. Olen tällä hetkellä 

Kysymyksessä oli valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot. Vastausvaihtoehtoja oli kuusi. Vastauksia kertyi 155 

kappaletta. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 

 

4. Millaisia vaikutuksia kirjastojen sulkemisella oli arkeesi? 

Kysymyksessä vastausmahdollisuus oli avoin. Sanallisia vastauksia kertyi 154 kappaletta. Jotta tuloksen 

käsittely on mielekästä, olen ryhmitellyt vastauksia erilaisiin teemoihin. Ryhmittely on kuitenkin oma 

tulkintani. Osassa vastauksista esiin nousseet teemat limittyvät keskenään, joten selkeitä rajoja on hankala 

paikoin vetää. Lisäksi osassa vastauksista on nostettu esiin useampi teema, jolloin olen laskenut kyseisen 

vastauksen erilliseksi vastaukseksi kahden tai useamman alle. 

Suurin osa vastaajista mainitsi, odotetusti, suurimmaksi vaikutukseksi, ettei kirjastoaineistoa ollut 

mahdollista saada, ja lukuharrastus keskeytyi tai hankaloitui. Vastauksissa nousi esiin myös opintojen tai 

työnteon merkittävä hankaloituminen, koska tarvittavaa aineistoa ei ollut mahdollista saada. Muutama 

vastaaja mainitsi tiedonhankinnan hankaloituneen ja yksipuolistuneen. Lisäksi osa vastaajista totesi pääsyn 

internetiin sekä asioiden hoitamisen verkossa olleen mahdotonta, koska kirjastojen tietokoneita ei ollut 

käytössä. 

Useassa vastauksessa todettiin kirjastojen sulkuajan laskeneen yleistä elämänlaatua. Useassa vastauksessa 

tuli esiin tietyn päivittäisen tai viikoittaisen rutiinin rikkoutuminen, kun tuttuun kirjastoon ei päässytkään 

sisälle. Itse kirjasto tilana nousi myös vastauksista esiin mm. vierailupaikkana, sosiaalisena tilana, oman 



henkilökohtaisen ajan viettopaikkana tai suorituksista ja markkinoinnista vapaana alueena. Yksittäisissä 

vastauksissa nostettiin esiin kirjaston rooli aktiivisena kulttuuritapahtumien ja taidenäyttelyiden tarjoajana. 

12 % kertoi, ettei sulkuajalla ollut merkittävää vaikutusta. Muutama vastaaja tosin kertoi, että ennättivät 

varautua ja lainata aineistoa riittävästi ennen kirjastojen sulkeutumista. Lisäksi vastauksissa oli yksittäisiä 

”muu” – kategorian vastauksia. 

Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 

Muutama nosto sanallisista vastauksista: 

”Lainaan kirjoja runsaasti ja säännöllisesti, sillä pääharrastukseni on lukeminen. Kirjaston 

sulkeminen oli surullista ja ankeaa, sillä lukemisharrastukseni loppui kuin seinään. Onneksi 

ystävällinen naapuri tuli avuksi hätään: Hän lainasi minulle Kalle Päätalon kirjoja ja sain 

luettua koko Iijoki-sarjan. Se pelasti elämäni!” 

”Netin käyttö loppui kokonaan. Lehtien lukeminen, selailu loppui. Paikka lukemiselle loppui.” 

”Olen tekemässä tietokirjaa ja tarvitsen siinä suomalaisen kirjaston palveluksia, joten 

kirjastojen sulkemisella oli minun arkeeni järisyttävä vaikutus. Se vaikutti myös arjen 

taloudenpitoon, esim. ostin huhtikuun aikana vielä enemmän kirjoja kuin tavallisesti.” 

”Todella suuri vaikutus, koska kirjasto kuuluu monella tavoin eläkeläisen päivärytmiin. 

Sanomalehdet jäävät lukematta ja paikallistiedot saamatta, ystävät tapaamatta.” 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa. 



 

5. Millaisia tunteita kirjastojen kiinniolo sinussa herätti? 

Kysymyksessä vastausmahdollisuus oli avoin. Sanallisia vastauksia kertyi 150 kappaletta. Pääasiassa tunteet 

olivat negatiivissävytteisiä, mutta monessa palautteessa tuotiin esiin, että tilanne oli kokonaisuutena 

ymmärrettävä. Useassa palautteessa nousi esiin myös ihmetys siitä, eikö kirjastoja olisi voinut pitää auki 

tiukemmilla rajoituksilla mieluummin kuin sulkea kokonaan.  

Vastauksista on koottu sanapilvi:  

 

Muutama nosto sanallisista vastauksista: 

”Harmitusta ja surua. Mielestäni kirjastojen totaalinen sulkeminen oli iso virhe, ja uloslainaus 

hallitulla tavalla olisi pitänyt aloittaa jo paljon varhaisemmassa vaiheessa.” 

”Kirjastojen kiinni meno oli itselleni Kaikista surkein asia koronakriisissä” 

”Se havahdutti poikkeustilaan; kirjastojen sulkeminen teki poikkeustilasta todellisen. Olin 

surullinen ja haikea, mutta ennalta lainaamani aineisto piti arjessa kiinni, kun kirjastot olivat 

suljettuina.” 

”Vaikka vapaa-ajalla on muitakin harrastuksia, kaipasin kirjastoa eniten. Tuntui että sama se 

niille jumpille yms, kunhan pääsisi käymään kirjastossa! Tuntui ankealta, lukeminen vähentyi 

huomattavasti, vaikka lainassa olikin useita kirjoja ja kotikirjastossakin olisi luettavaa ollut.” 

”Heräsin muistamaan, kuinka hieno ja tärkeä palvelu kirjasto on. Tätä koko kansan 

sivisyystakuuta on syytä vaalia.” 

 



”Vähensi kaupungin merkitystä ja kiinnostavuutta. Ei ollut juuri syytä lähteä keskikaupungille, 

kun kirjasto (tärkein syy), kahvilat (toiseksi tärkein) ja muu sosiaalinen elämä kaduilla 

(kolmanneksi tärkein syy) olivat suljettuja ja hiljaisia.” 

 

”Ihmetystä sillä aina kirjastossa ihmiset ovat kaukana toisistaan, ei olisi tarvinnut laittaa kiinni 

ollenkaan.” 

 

”Kirjastojen sulkeminen oli ehdottomasti oikea ratkaisu, vaikka kyllä se harmitti ja oli kova 

pettymys aktiiviselle lukijalle.” 

 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa. 

 

6. Mitä kaipasit eniten kirjastojen ollessa kiinni? 

Kysymyksessä vastausmahdollisuus oli avoin. Sanallisia vastauksia kertyi 149 kappaletta. Jotta tuloksen 

käsittely on mielekästä, olen ryhmitellyt vastauksia erilaisiin teemoihin. Ryhmittely on kuitenkin oma 

tulkintani. Osassa vastauksista esiin nousseet teemat limittyvät keskenään, joten selkeitä rajoja on hankala 

paikoin vetää. Lisäksi osassa vastauksista on nostettu esiin useampi teema, jolloin olen laskenut kyseisen 

vastauksen erilliseksi vastaukseksi kahden tai useamman alle. 

Valtaosa vastaajista kaipasi lainattavaa kirjastoaineistoa, suurin osa nimenomaan kirjoja. Kirjojen lisäksi 22 

vastaajaa (n. 12 % kaikista vastauksista) nimesi kaipaavansa lehtiaineistoa tai lehtisalia. Neljännes 

vastaajista jäi kaipaamaan kirjasto paikkana, jossa voi sivistää itseään, viettää omaa aikaa tai vierailla 

säännöllisesti. Tähän teemaan laskettavissa vastauksissa mainittiin myös kirjaston tunnelma sekä 

kaupallisesta ja suorituskeskeisyydestä vapaa ilmapiiri. 

Noin 7 % vastaajista kertoi kirjastokäyntien olevan iso osa sosiaalista elämää. Useammassa vastauksessa 

kaivattiin keskusteluja osaavan henkilökunnan kanssa. Kirjastoa työtilana ja kirjaston tarjoamia työkaluja 

(mm. internetiä ja tietokoneita) kaivattiin muutamassa vastauksessa. 2 vastaajaa mainitsi kaipaavansa 

omatoimikirjastoja.  Lisäksi vastauksissa oli yksittäisiä ”muu” –kategorian vastauksia. 

Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 



 

Muutama nosto sanallisista vastauksista: 

”Ihan tavallista asiointia, lehtien lukua, kirjastoissa ylipäätään on kiva käydä. . Kirjastot ovat 

harvoja verorahoilla maksettuja ja ylläpidettyjä paikkoja, missä voi "ilmaiseksi" harrastaa, 

viihtyä ja sivistyä. Ehdottoman tärkeitä paikkoja.” 

”Kirjoja ja rapisevia sanomalehtiä. Netin ja kuvaruudun tuijottaminen on kuolettavan ikävää ja 

tekee ihmisestä imbesillin” 

"Kirjoja tietenkin, joita luen valtavan paljon, mutta myös kirjaston henkilökuntaa, heidän 

kanssa keskustelu on tärkeä osa sosiaalista elämääni.” 

" Kirjaston fiilistä. Tietoa että sinne voi mennä, kuljeskella, hypistellä kirjoja, löytää uutta 

luettavaa,  katsoa taidetta, kuunnella musiikkia ja nähdä muita jotka ovat siellä samasta 

syystä.” 

”Ostamisesta vapaata julkista tilaa, jossa voi olla auki erilaisille näkökulmille. Aineistoa, 

”herätelainaamista”, kokoustiloja, tunnelmaa, tuttuja naamoja.” 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa. 

7. Mitä kirjasto merkitsee sinulle normaalioloissa? 

Kysymyksessä vastausmahdollisuus oli avoin. Sanallisia vastauksia kertyi 153 kappaletta. Jotta tuloksen 

käsittely on mielekästä, olen ryhmitellyt vastauksia erilaisiin teemoihin. Ryhmittely on kuitenkin oma 

tulkintani. Osassa vastauksista esiin nousseet teemat limittyvät keskenään, joten selkeitä rajoja on hankala 

paikoin vetää. Lisäksi osassa vastauksista on nostettu esiin useampi teema, jolloin olen laskenut kyseisen 

vastauksen erilliseksi vastaukseksi kahden tai useamman alle. 



Vastauksien teemoittelu osoittautui haastavaksi, koska avoin vastaaminen mahdollisti laajan ja 

monipuolisen kuvailun. Valtaosa vastaajista kuvaili kirjaston olevan tärkeä ja kiinteä osa arkea sekä 

vaikuttavan merkittävästi elämänlaatuun. Keskeiseksi asiaksi vastauksissa nousi myös lainattava 

kirjastoaineisto ja sen merkitys lukuharrastuksessa. Liki neljännes vastaajista painotti kirjaston roolia tasa-

arvoisena, turvallisena ja sivistävänä julkisena paikkana, jossa voi oleskella, kokoontua, kohdata toisia 

ihmisiä ja jossa saa osallistua monenlaisiin kulttuuritapahtumiin. Kirjaston koettiin olevan myös apuna 

työnteossa, opiskelussa, harrastuksissa tai tiedonhankinnassa. Kahdessa vastauksessa lisäksi mainittiin 

pääsyn tietokoneelle ja internettiin olevan merkittävää. 

Vastaukset jakautuvat seuraavasti: 

 

Muutama nosto sanallisista vastauksista: 

”Olen ollut koko ikäni säännöllinen kirjaston kävijä, erittäin tärkeä. Esim. Taidekirjoja voi 

lainata ja selailla, ovat arvokkaita ostaa. Eihän meillä ole enää kirjakauppaakaan.” 

”Yksi tärkeimmistä käyntipaikoista, käyntejä ainakin 2/vko. Tukea työni tekemiseen, kirjaston 

työntekijät ovat auttaneet sopivan aineiston hakemisessa ja uusien näkökulmien esittämisessä. 

Mistään ei ole niin hyvää apua kirjoittamistyölleni saanut kuin kirjastosta. Nimenomaan 

Saarenkylän kirjastosta.” 



”Itsensä sivistämiseen soveltuva paikka ilman että tarvitsee tehdä opintosuorituksia niin kuin 

oppilaitoksissa. Toki kirjastolta on saanut opiskeluunkin liittyvää aineistoa, mutta kirjasto ei 

syyllistä tekemättömistä koulutehtävistä tms. Voi siis omaan tahtiin perehtyä kirjoihin jne.” 

”Todistetta siitä, että Suomi on oikeasti sivistysvaltio niin kauan kuin kirjastojen käyttö on 

oikeasti ilmaista kaikille” 

”Ensimmäinen kerta elämässäni, kun kirjastoon ei päässytkään, osoitti konkreettisesti, miten 

tärkeä sija kirjastolla on lapsuudesta lähtien ollut elämässäni.” 

”Sama ku uskovaisten kirkko” 

”Joskus paljonkin. Muutamaan vuoteen ei tullut käytettyä. Nyt siitä tulee taas toivottavasti 

toinen olohuone, sydämen rentoutumispaikka ja taloutta kaatamaton sivistyskeidas. Hyllyt 

kirjoineen ovat kuin ystäviä täynnä vertaistukea, tietoa, matkailumahdollisuuksia, uusia 

empatiatasoja ja oppimistilaisuuksia.” 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa. 

 

8. Käytitkö sulkuaikana kirjastojen e-aineistoja ja muita palveluja? 

Kysymyksessä oli rajoittamaton avoin vastausmahdollisuus. Vastauksia kysymykseen kertyi 153 kappaletta. 

Vastaajista 63 % (97 kappaletta) kertoi, ettei ollut käyttänyt kirjaston palveluita ja 37 % (56 kpl) puolestaan 

kertoi käyttäneensä kirjaston palveluita. 

 



Suosituimpia oli verkkokirjaston käyttö, varausten teko sekä e-aineistot. E-aineistoa kuitenkin 

luonnehdittiin suppeaksi ja siihen kaivattiin enemmän äänikirjoja sekä lehtiaineistoa. Useassa palautteessa 

todettiin näyttöpäätteeltä lukeminen hankalaksi, joten e-kirjojen käyttö on epämiellyttävää. 

Vastauksissa kannatta huomioida se, etteivät asiakkaat välttämättä hahmota sitä, mikä on kirjaston palvelu 

ja mikä ei, sillä avoimiin vastauksiin oli vastattu esim. ”Käytin Kindle-kirjoja”, ”Lukulumoa ja bookBeat:a” ja 

”Nextoryä”. Toisaalta osa vastaajista ei mieltänyt esim. verkkokirjaston käyttöä palveluksi. 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa. 

 

9. Kuinka hyvin e-aineistot tai muut palvelut toimivat? 

Kysymyksessä oli käytössä Likert-asteikko 1-5. Numeroilla arvotettiin seuraavasti: 1 erittäin huonosti, 2 

huonosti, 3 kohtalaisesti, 4 hyvin, 5 erinomaisesti. Lisäksi kysymykseen oli mahdollista antaa vastaukseksi 

arvo 0 ”en käyttänyt palveluja”. Kysymykseen vastaaminen oli verkkolomakkeella pakollinen, joten 

kysymykseen vastasi 155 vastaajaa. Vastaajista 57 (37 %) oli käyttänyt e-aineistoja tai muuta palvelua. 

 

 

Määrällisesti eniten vastauksia keräsi vaihtoehto 4 ”hyvin”, 21 kpl. Kaikkien vastausten summan 

keskiarvoksi on 3,8. E-aineistojen ja muiden palvelujen toimivuus arvioitiin siis pääasiassa hyväksi. 

Vastausten tarkempi jakauma on seuraava: 



 

 

10. Arvioi kuinka hyvin kirjasto pystyi palvelemaan sinua sulkuaikana 

Kysymyksessä oli käytössä Likert-asteikko 1-5. Numeroilla arvotettiin seuraavasti: 1 erittäin huonosti, 2 

huonosti, 3 kohtalaisesti, 4 hyvin, 5 erinomaisesti. Lisäksi kysymykseen oli mahdollista antaa vastaukseksi 

arvo 0 ”en käyttänyt palveluja”. Kysymykseen vastaaminen oli verkkolomakkeella pakollinen, joten 

kysymykseen vastasi 155 vastaajaa. Vastaajista 81 (52 %) oli käyttänyt jotain kirjaston palvelua.  

 

Määrällisesti eniten vastauksia keräsi vaihtoehto 3 ”kohtalaisesti” 24 kpl. Lisäksi kaikkien vastausten 

summan keskiarvoksi tulee 2,9. Palveluja käyttäneet arvioivat siis kirjaston pystyneen palvelemaan 

sulkuaikana kohtalaisesti.  

Vastausten tarkempi jakauma on seuraava: 



 

 

11. Mitä kirjaston pitäisi mielestäsi tehdä toisin, jos kirjaston palveluja joudutaan 

tulevaisuudessa rajoittamaan, esim. poikkeusolojen vuoksi? 

Kysymyksessä vastausmahdollisuus oli avoin. Sanallisia vastauksia kertyi 144 kappaletta. Jotta tuloksen 

käsittely on mielekästä, olen ryhmitellyt vastauksia erilaisiin teemoihin. Ryhmittely on kuitenkin oma 

tulkintani. Osassa vastauksista esiin nousseet teemat limittyvät keskenään, joten selkeitä rajoja on hankala 

paikoin vetää. Lisäksi osassa vastauksista on nostettu esiin useampi teema, jolloin olen laskenut kyseisen 

vastauksen erilliseksi vastaukseksi kahden tai useamman alle. 

Eniten vastaajat kaipasivat mahdollisuutta lainata siten, että aineisto on tilattu ennakkoon ja aineisto 

voitaisiin noutaa kirjaston toimipisteestä, joko yksittäin varattuina kappaleina tai isompina paketteina tai 

kirjakasseina. Teema nousi esiin 45 vastauksessa. Vastauksissa kyllä kiiteltiin varausten noudon 

mahdollistamista, mutta palautteen mukaan varausten nouto olisi pitänyt aloittaa aiemmin. Myös valmiiksi 

tehtyjä tilattavia paketteja tai tilauksesta koottavia kirjakasseja toivottiin. Alla muutama nosto sanallisista 

palautteista: 

”Lainauskioski varmaan pitäisi perustaa, eli että voi noutaa konkreettistakin aineistoa koko 

ajan esim. varauksella ulkona olevasta kirjakioskista. Lainausaika voisi olla tuolloin pidempi 

esim. 2kuukautta. Asiakas voisi tehdä lainauksen muovipussin sisällöstä etukäteen kotona 

omilla kirjastotunnuksillaan ja käydä sitten noutamassa pussinsa. Työntekijä antaisi 

noutomuovipussissa olevat kirjat kioskin luukusta (siinä voi olla joku pleksi välissä) tai niin kuin 

jenkkielokuvissa vankiloiden työntölaatikko eli työntekijä laittaa pussin noutokioskin sisällä 

työntölaatikkoon ja työntää työntölaatikon kioskista ulos ja asiakas ottaa muovipussin 

laatikosta ja poistuu. Lainausautomaatti voi toki olla kioskin ulkopuolella ja asiakas tekee 



lainauksen saatuaan kirjapinonsa kioskista. Varmaan myös kirjastoauto voisi olla noutopaikka 

mutta niin, että asiakas ei saa tulla sisään kirjastoautoon vaan hänelle annetaan lainat 

ikkunasta/luukusta tms ja työntekijöillä tarvittavat suojat. Palauttaminen varmaan voisi 

tapahtua siitä pääkirjaston palautusluukusta omaan tahtiin tms. Työntekijät sitten tekevät sen 

konkreettisen palautuksen. " 

 ”Pitäisi saada lainata esim. Kirjaston henkilökunnan tekemiä kirjakasseja, jotta olisi edes jotain 

luettavaa tai sitten voisi varausjärjestelmän kautta valita kirjat, jotka sitten voisi noutaa 

jostakin koodilla toimivasta automaatista.” 

”Jonkinlainen kirjakassipalvelu voisi pyöriä alusta lähtien. Lapin yliopiston kirjastosta pystyi 

hakemaan loppuvaiheessa varattuja kirjoja ovelta, miksei sellainen toimisi kaupungin 

kirjastossakin, jos hakukerrat asiakasta kohden vaikka rajattaisiin, ettei palvelu ruuhkaudu.” 

Toiseksi suurimmaksi teemaksi nousi aineiston lainaamisen ja erityisesti palauttamisen mahdollistaminen 

jollain tavalla rajattuna palveluja tai omatoimisena itsepalveluna. Useassa vastauksessa eteenkin 

palauttamisen mahdollistamista painotettiin. 

”enemmän aikaa tai siis pitäisi ilmoittaa aikaisemmin. palauttaa pitäisi voida aina!” 

”PItää omatoimikirjasto avoinna. Käytän mieluiten kirjastoa silloin, kun siellä ei ole muita. Jokin 

sellainen systeemi siihen, että sinne pääsisi kerralla vain yhdellä kortilla ja sitten se olisi 

suljettuna muille, esim puolen tunnin ajan. Tai jokin ajanvaraussysteemi. Kirjaston nettisivuilta 

on hankalaa valita aineistoa luettavaksi, koska tykkään selailla kirjojen sisältöä.” 

"Tämä, että varauksia saa hakea, on hyvä ratkaisu. Saa edes jotain lainattua. Tulevaisuudessa 

voisi harkita, että jos kirjastoon pääsisi ajanvarauksella? Voisi vaikka ottaa 5-8 (riippuen 

kirjaston koosta) sisään 30min-1h ja pitää muistuttaa turvavälistä. Pääsisi edelleen kierteleen 

kirjastoon ja käyttään palveluita, mutta yleisömäärät ois tarkemmin valvottu."  

”Mettäkylien kirjastot auki” 

Laajempaa e-kirjastoa toivottiin 17 palautteessa. Kattavampaa tarjontaa kaivattiin niin kirjojen, äänikirjojen, 

lehtien kuin elokuvien osalta. Kirjastojen tiedottamisen parantaminen nousi esiin 13:sta palautteessa. 

"Sama vastaus kuin nro 8. eli monessa muussa kpi:ssa voi lukea emagz palvelun kautta 

lehtiä ilmaiseksi, mutta Rovaniemellä ei. Ihan ehdoton vääryys ja epäkohta näin suuressa 

yliopistokaupungissa! Moni tuskin edes tietää tällaisesta palvelusta, ja kyllä jotain kertoa 

Roin päättäjien arvomaailmasta, että tätä ei ole Rovaniemellä ostettu. Laatisin 

mielilpidekirjoituksen ja kuntalaisaloitteen, kunhan vain ehdin! 

Seuraavan pandemian tullen mahdollistettava jonkintasoinen käynti maskipakoilla ja 

työntekijöiden suojavisiisiin sekä asiakasmäärien rajoituksella. Kirjastoja ei saa alkaa laittaa 



sulkuun tai laskea määrärahoja, vaikka nykyinen surkea hallitus kaikkensa tekeekin Suomen 

surkeuttamiseksi." 

"Mikäli kirjasto on poikkeusolojen takia suljettu niin sillehän ei voi mitään. Muuten 

rajoittamiseen  (esim henkilö määrä sisällä) toivoisin selkeämpää ohjeistusta ja kuinka se 

toteutettaisiin käytännössä. Vaikka tiedote jokaiseen kotitalouteen kunnassa ja 

ilmoitustauluille." 

Verkkopalvelujen laajentaminen nousi esiin 6 palautteessa, tilojen ja laitteiden käytön mahdollistaminen 

puolestaan 4:ssä. Kolmessa palautteessa otettiin kantaa aukioloaikoihin. 19 % vastauksista ei varsinaista 

parannusehdotusta ollut. 

”Olisiko mahdollista järjestää Teamsin kautta kirjailijavierailuja? tai muita kirjaston 

tapaamisia?” 

”En osaa sanoa, mielestäni tässä on toimittu hyvin. Paitsi: tutkijapalveluja ei pitäisi näin 

suuresti rajoittaa ja tutkijahuoneisiin tulisi olla mahdollista päästä pyydettäessä.” 

”Aukioloajat rajoitustenkin puitteissa järkeviksi, nyt ei työssä olevat pääse kuin parina iltana 

jos sattuu silloin olemaan vapaana.” 

Teemoittain vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 

Kaikki vastaukset liitteenä olevassa taulukossa 



LIITTEET 

LIITE 1: Kysely poikkeusajan vaikutuksesta kirjaston asiakkaille –lomake 

LIITE 2: Taulukko: sanalliset palautteet kysymyksittäin 

 


