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Tampereen kaupunginkirjasto

Tietojohtaminen, data-analyysi, tilastointi
Asiakastyytyväisyys ja -kokemus, käyttäjätutkimus
Palvelujen muotoilu ja kehittäminen



Automaatio
Manuaalisesti päivitettävät taulukot
vs. automaattiset raportit

Säästä aikaa ja työn määrää
automaatiolla

Osa tilastoista hankalia tai
mahdottomia automatisoida



Automaatio
• Manuaalisesti päivitettävät taulukot vs. automaattiset raportit
• Nyt: ihminen poimii standardia vastaavat luvut (joskus melko työläästi) ja

ilmoittaa ne tilastotietokantaan lomakkeella
• työlästä, virhealtista, useat ihmiset tulkitsevat samoja ohjeita eri tavoin, vertailukelpoisuus

voi kärsiä
• Aikaa ja työn määrää voitaisiin säästää automaatiolla

• data suoraan sensoreilta tai kirjastojärjestelmästä / e-palvelusta / hankintajärjestelmästä /
toiminnanohjausjärjestelmästä / seurantajärjestelmästä (Google Analytics tms.)
taulukkomuotoiselle raportille, raportilta tilastojärjestelmään, algoritmi ja ihminen tarkistavat

• ihmiselle täytyy luoda mahdollisuus korjata dataa manuaalisesti myös takautuvasti
• tieteellisten kirjastojen kokoelmatiedot tulevat automaattisesti Voyagerista ns.

automaattisyötöllä?
• osa tilastoitavista tiedoista kuitenkin hankalia tai mahdottomia automatisoida:

• annettu käyttäjäkoulutus ja tapahtumat; luku- ja työskentelypaikkojen määrä, aukiolotunnit
--> ihmisen tallennettava tilastotaulukkoon tai järjestelmään

• luvut joita pitää korjata, oikaista, yhdistellä, käyttää osana laskukaavaa (esim.
”kokonaislainaus = lainat + manuaalisesti lasketut kaukolainat”)



Automaatio
- uhka vai
mahdollisuus

Data rajapintaa pitkin
taustaorganisaation palvelimelle tai
pilveen

Puoliautomaatio: data raportista tai
räätälöidyllä kyselyllä manuaalisesti
vietynä

Vaatii teknistä selvittelyä, joskus
myös järjestelmien tuotekehitystä
(esim. otannan datamalli)



Automaatio – uhka vai mahdollisuus

• Automaatio toteutetaan yleensä niin että data viedään rajapintaa pitkin
taustaorganisaation tietovarastoon palvelimelle tai pilveen (esim. Microsoft
Azure)

• Jos rajapinta tuottaa teknisiä hankaluuksia, on mahdollista myös kehittää
puoliautomaatio: data viedään manuaalisesti raportista tai räätälöidyllä
kyselyllä organisaation tietovarastoon tai pilveen

• Puoliautomaatiokin auttaa sen verran, että tietojärjestelmä voi poimia ja
laskea tästä lähdedatasta sitten automaattisesti oikeat luvut ilman että
ihminen niitä sieltä poimii ja laskee (mutta tarvitaan pieni manuaalinen
välivaihe)

• Vaatii teknistä selvittelyä, joskus myös järjestelmien tuotekehitystä (esim.
otannan datamalli, rajapintojen ja verkon hallintomallien selvittelyä),
edettävä järjestelmä kerrallaan

• Yleisissä kirjastoissa suosittua kehittää visualisointeja johdon tarpeisiin





Tilasto-
automaation
hyödyt

Data katseltavissa ”tuotantotahtiin”

Massadatan käyttö

Massadata        tekoäly

Vuorovaikutteiset visualisoinnit



Automaatio
• Automaation kautta data on katseltavissa jo ennen seuraavan vuoden

maaliskuuta, jatkuva ”pulssi”
• Automaatiolla olisi mahdollista päästä massadatan käyttöön: ei ole inhimillisesti

mahdollista syöttää tuhansia tilastotietoja joka vuosi tilastotietokantaan, mutta
rajapinnan kautta järjestelmistä siirtämällä saataisiin isoja datajoukkoja käyttöön

• Massadatalla on merkittävä rooli koneoppimisen kehittämisessä, tekoälyn
opettamisessa

• Vuorovaikutteinen visualisointi: voidaan porautua syvemmälle dataan ja
suodattaa dataa staattisen taulukon sijaan

• Varsinkin jos data on tarkempaa kuin aikaisemmin, eli hienojakoisemmin jaoteltua kuin pelkät
tunnusluvut

• Tällainen data-allas olisi kuitenkin luonteeltaan hyvin erilainen kuin nykyinen
kansallinen tilastotietokanta ja voisi sisältää paljon monipuolisempaa dataa mm.
lainoista ja asiakkaista. Valikoituja tunnuslukuja sisältävä standardien mukainen
tietokanta on perusteltua säilyttää jatkossakin yksinkertaisia ja nopeita
tiedontarpeita varten?



Kuva: Kirjastolehti

Kuva: Lyngsoe

Tekoäly
kirjasto-
alalla



Tekoäly kirjastoalalla

• Tekoäly on kirjastoalalla tuttua lähinnä logistiikasta, kokoelmanhallinnasta,
suositteluista, kuvailusta ja keskusteluboteista

• tehostettu aineiston käsittely (nide vs. laatikko); logistiikkarobotit
• kelluvan kokoelman tasaus järkevästi ja kysyntäperusteisesti toimipisteiden välillä
• automaattiset poistot ja elinkaaren hallinta kokoelmanhoidossa; tekoälyn kuratoimat

näyttelyt
• aineistosuosittelut kaikkien asiakkaiden anonyymiin lainadataan perustuen
• tekstiaineiston automaattinen sisällönkuvailu ja luokittelu
• asiakaspalvelubottien tiedonhaun ja keskustelukyvyn kehittäminen, asiakaspalauteanalyysi

• Tekoäly tehostaa työtä, sujuvoittaa prosesseja ja tekee työstä mielekkäämpää tai
vähemmän virhealtista

• Useat toteutukset pienimuotoisia ja kokeellisia, osa hinnakkaita kaupallisia
tuotteita

• Tekoälyä voisi hyödyntää myös data-analyysissä ja tilastoinnissa



Tekoäly =
edistynyttä
analytiikkaa

Havaitse trendejä, poikkeamia,
ilmiöitä

Seuraa strategisia mittareita

Visualisoi keskeiset tunnusluvut ja
huomionarvoiset poikkeamat

Tee ennusteita

Korjaa virheitä



Tekoäly = edistynyttä analytiikkaa
• nykyään useimmiten verrataan omaa kirjastoa tai alueellista koontia yksinkertaisella

laskukaavalla edellisvuoteen ja korostetaan poikkeamia siitä
• monimutkaisempien algoritmien tai tekoälyn avulla voitaisiin saada esiin valtakunnallisesta

datasta säännönmukaisia vaihteluita (trendejä) ja keskimääräistä muutosta ja nostaa esiin
poikkeamia niistä, jolloin päästään pohtimaan tarpeellisia johtamisen toimenpiteitä

• vaatii tietoista päätöstä ja syvällistä substanssiosaamista ihmiseltä, millaista tietoa halutaan ja mikä
sen merkitys on – myös eettinen kysymys

• voidaan esittää aineistolle kysymyksiä ja muodostaa mittareita jotka vastaavat strategisia
kehittämistarpeita, jolloin huomio kiinnittyy tilastoilmiöissä olennaisimpiin; voidaan nostaa
tilastotiedoista esiin asioita, jotka yhdessä ihmisten asiantuntemuksen kanssa synnyttävät keskustelua
ja uusia oivalluksia

• koska tilaston tehtävä on välittää tietoa ja esittää tieto tiivistetyssä muodossa,
tilastojärjestelmässä voitaisiin visualisoida keskeiset tunnusluvut ja huomionarvoiset
poikkeamat normista, sellaiset jotka tekoäly sieltä tunnistaa

• voidaan tehdä ennusteita jotka perustuu pitkiin aikasarjoihin ja valtakunnalliseen dataan –
neuroverkkoa voidaan opettaa lisää uudella datalla tai siirtää oppimista mallista toiseen ja
voidaan tehdä ilmaisuvoimaisempia tietomalleja jotka tuottavat parempia ennusteita

• tekoäly voi kammata virheitä datassa ihmisen tarkistettavaksi ja korjattavaksi



Kirjaston
profilointi Profiloi kirjasto, toimipiste, osasto

Ymmärrä paikallista asiakaskuntaa

Kehitä oman kirjaston vahvuuksia

Tasapainota ja optimoi kokoelma



Kirjastojen profilointi tekoälyllä

• tekoälyllä voitaisiin profiloida kutakin kirjastoa, laitosta, osastoa ja sen
asiakaskuntaa (vrt. markettien profilointi)

• lisäisi ymmärrystä siitä millainen paikallinen asiakaskunta ja heidän
tarpeensa ovat

• voidaan ymmärtää mikä on oman kirjaston vahvuus ja kehittää sitä
• kysynnän ja tarjonnan tasapaino; mm. hyllytilan optimointi: voidaan

laskea kuinka monta nidettä tai hyllymetriä mitäkin luokkaa pitäisi olla
jos se laitettaisiin vastaamaan kysyntää

• kirjastoissa on eroja!



Tilastoista
tieto-
johtamiseen

Kuva: Emmi Nieminen



Tilastoinnista tietojohtamiseen

• Tietenkin tilastoinnilla on itseisarvoakin (historiallisen tiedon ja
aikasarjojen säilyttäminen) mutta enimmäkseen sen pitäisi olla
johtajilla, asiantuntijoilla ja palvelukehittäjillä tietojohtamisen väline

• Tilastodatasta pitäisi pystyä tekemään analyysejä ja johtopäätöksiä,
joilla on sitten vaikutusta päätösten ja palvelumuotoilun kautta
kirjastojen toimintaan ja strategisiin linjauksiin
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