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Tilastoinnin  ja arvioinnin kansainvälinen ohjeistus

 ISO 2789:2013 International library statistics - Päästandardi
 Päivitys alkoi 2020

 Uusi versio kumoaa samalla suomenkielisen version SFS/ISO 2789:2015

 ISO 11620:2014 Library performance indicators 
 Päivitys alkaa 2021?

 ISO 16439:2014 Methods and procedures for assessing the impact of libraries
 Suomennettu: SFS/ISO 16439:2016 Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja 

toimenpiteet

 Vahvistettiin 2019 päivityssyklin seuraavalle 5-vuotiskaudelle

Johtajien kysely (FUN) 2018

 Mitä seurataan?
 Kokoelmat, käyttö, talous, henkilöstö, tunnusluvut

 Mitä uutta tarvitaan?
 Kirjastopalvelujen vaikuttavuus, uudet palvelut (avoin tiede, bibliometriikka), elektronisten 

palvelujen luotettava raportointi ja seuranta (esim. e-lehtien kustantajat eivät aina kovin 
uskollisesti seuraa ISO- tai COUNTER-periaatteita…)

 Mitä muita kuin kirjaston tilastoja käytetään?
 Koulutuksen tilastot, kansainväliset tilastot (EU, OECD, Nordic), oma korkeakoulu, yleiset 

kirjastot

 Mitä / ketä benchmarkataan?
 Samanlaiset kirjastot

Saarti, J., Juntunen, A., Laitinen, M. & Taskinen, A. (2020): Academic library directors’ use of statistical data. Benchmarking tools for the libraries. 
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 9,2: 247-255. Available from: http://www.qqml.net/index.php/qqml/article/view/621
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Tilastointi ja arviointi tieteellisissä kirjastoissa

 Toiminnan raportointi ja seuranta
 Tietoon / näyttöön perustuva johtaminen ja toiminnan kehittäminen

 Palvelut
 Tilat
 Henkilöstö
 Asiakaskokemuksen mittaaminen
 Panos-tuotos-suhde
 Benchmarkkaus, lobbaus

 Vaikuttavuus
 Kirjaston osuus korkeakoulun tulokseen ja yhteiskuntaan

 Aikasarjat
 Trendianalyysi

 Mittareitten harmonisointi kehysorganisaation ja sidosryhmien kanssa

Juntunen, A., Laitinen, M.A., Saarti, J. & Taskinen, A. (2018): Benchmarking the added value of the libraries to the university output in Finland. 
Conference paper presented in QQML 2018, 23 May 2018, Cultural Center of Chania, Chania, Greece.
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Eri maiden käytäntöjä

 Suomi
 ISO 2789 (Standardin implementointiaste n. 60%)
 Kansallinen ohjeistus: KITT2-käyttäjän käsikirja

 Käytännön ohjeita
 Standardin kansallinen soveltaminen joiltakin osin

 Yhteistilaston sata vuotta – kovat leikkaukset pakottivat koviin päätöksiin!
 Ruotsi

 Kungliga biblioteket koordinoi kaikkien kirjastosektoreitten tilastointia ISO 2789 mukaisesti
 Internet-tietokanta tuottaa Excel-taulukoita

 Viro
 ISO 2789
 Internet-tietokanta tuottaa Excel-taulukoita

 Saksa
 Osavaltiokohtaisia tilastoja
 Internet-tietokanta: http://www.bix-bibliotheksindex.de/ergebnisse/wissenschaftliche-bibliotheken.html

 IFLA https://www.ifla.org/statistics-and-evaluation/related-useful-links
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Tulevaisuus?

 Yhdenmukaisen tilastoinnin jatkuvuus on turvattava – edellytys arvioinnille ja tietoon perustuvalle 
johtamiselle 

 Nykyistä ilmaisukykyisempien indikaattorien kehittäminen
 Summaindeksit – pääosin vielä tulevaisuutta

 Reach Index (oikeas)
 Adeline Lee, Singapore 2019
 Mukailee ISO 11620 mittareita [ISO 11620(2014);B.2.4.1 Percentage of the Target Population Reached hieman

laajennettuna]
 User Experience Index (UEI)

 Laitinen & Kirichenko – under construction
 Library Performance Index (LPI)

 Laitinen & Kirichenko – under construction

 Foorumit
 Kirjastojen tietojohtamisen verkosto https://kirjastojentietojohtaminen.blog/
 QQML, IFLA, Liber ym.
 Library Map of the World https://librarymap.ifla.org/
 Project Outcome

 Alun perin yleisille kirjastoille räätälöity maksuton analyysityökalu vaikuttavuuden arviointiin
 Tekijät painottavat sen käyttömahdollisuuksia sekä yleisissä että tieteellisissä kirjastoissa
 http://www.ala.org/pla/initiatives/performancemeasurement

User Experience Index – Finnish point of view
Attribute Rank Relative Ratio

I'm able to find what I'm looking for on [Service] 1 100 0,202 

[Service] is useful 2 91 0,183 

[Service] is easy to use 3 75 0,151 

Using [Service] saves time 4 72 0,145 

On a scale from 0-10, how likely is it that you would recommend [Service] 
to a friend or colleague (0 being the lowest and 10 being the highest)? 5 58 0,117 

Using [Service] is enjoyable 6 51 0,103 

On a scale from 0-10, how would you rate [Service] (0 being the lowest and 
10 being the highest)? 7 49 0,099 

Weight sum: 496 1,000 
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The Future: Library Performance Index (LPI)

Users Financiers

Kiitos mielenkiinnostanne!

markku.laitinen (at) helsinki.fi

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”
― Henry Ford


