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• Yleisten kirjastojen näkymissä vierailtiin vuoden 2020 aikana hurjat 13 517 
333 kertaa.

• Vierailuja kertyi yli 7,7 miljoonaa kertaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

• Yleisten kirjastojen näkymien käyttö älypuhelimella on lisääntynyt edelleen 
ja on 11 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaksi vuotta sitten. Keskimäärin 
52 % käytöstä tapahtui puhelimella.

• Alkuvuodesta 2021 kaikissa Finna-näkymissä toteutetun käyttäjäkyselyn 
perusteella muodostettu Finnan Net Promoter Score eli 
suositteluhalukkuusindeksi oli 56. Yleisesti yli 50:n menevää NPS:ää
pidetään erinomaisena. Vuonna 2019 Finnan NPS oli 46, joten suunta on 
oikea.



Digitaalisten palveluiden mittaaminen

Monikanavaisen palvelutuotannon
tiedolla johtaminen

Digitaalisten palveluiden
tietojohtaminen

Digitaaliset suoritteet



Kohti toimintaa ohjaavaa analytiikkaa

Teemu Kiiveri 2021



Monipuolinen tilannekuva

• Selainpohjaisen analytiikan (kuten Matomo, Google Analytics, Google 
Search Console, SEO) monipuolinen (ja päätoiminen) hyödyntäminen

• Sisällön kuluttamisen tarkempi analyysi, lisensoidut sisältöjen 
lukukerrat, videoiden katselumäärät, vuorovaikutteisen asioinnin 
määrät ym.

• Käyttäjäkyselyt, trendiraportit, palaute, NPS

• Somepalveluiden tilastot

• Rajapintojen kautta hyödynnettävän datan käytön mittaaminen 

• Information and documentation — International library statistics
ISO/DIS 2789, mm. sisältöjen määrä



Esim. Google Analytics: Kirjasampo.fi 1/2



Esim. Google Analytics: Kirjasampo.fi 2/2



Kirjasammon artikkeleiden kiinnostavuus

React & Share: Kirjasampo.fi



Digitaalinen suorite päättäjäviestinnässä

Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (KUVA) digitaaliset suoritteet



Traficomin evästeohje ja selainpohjainen verkkoanalytiikka

”Analytiikkaevästeitä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti katsoa käyttäjän näkökulmasta välttämättömiksi 
sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt, koska käyttäjä ei todennäköisesti 
käytä palvelua siksi, että haluaa toimintaansa seurattavan ja useimpien palvelujen on myös mahdollista toimia, 
vaikka analytiikkaa ei olisikaan käytössä. Käyttäjän ei myöskään voida olettaa olevan tietoinen, että hänestä 
kerätään tilastollista tietoa, jos suostumusta ei pyydetä. 

Mikäli analytiikkaevästeet halutaan katsoa juuri kyseessä olevan palvelun tarjoamisen kannalta ehdottoman 
välttämättömiksi, palveluntarjoajan tulee voida esittää menettelylle selkeät perusteet ja huolehtia käyttäjän 
yksityisyyden suojaamisesta esimerkiksi varmistamalla, ettei analytiikan avulla kerättyjä tietoja jaeta kolmansille 
osapuolille tai että niistä ole tunnistettavissa yksittäistä kävijää.”

Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille
TRAFICOM/295680/04.04.05.03/2021 1.9.2021

https://www.traficom.fi/fi/saadokset/evasteohjeistus-palveluntarjoajille

