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MUUTTUVA KIRJASTOAMMATTILAISUUS 

 osaamistarpeet Espoon kaupunginkirjastossa 

Kirjastoissa on käynnissä muutosten vyöry uuden kirjastolain tultua voimaan vuonna 2017. 
Uusia tehtäviä ovat esimerkiksi tarjota pääsy kulttuurisisältöihin sekä tarjota tietopalvelua, 
ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Tilojen 
tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen antavat mahdollisuuden toiminnan 
monipuolistamiseen ja tilojen käyttämisen tutusta kirjavarastosta hyvinkin poikkeaviin 
tarkoituksiin. Espoon kaupunginkirjastossa tällainen oppimisen ja harrastustoiminnan keskus on 
vuonna 2015 käynnistetty Paja, MakerSpace.  

Myös henkilökunnan koulutusrakenne ja kelpoisuusvaatimukset muuttuivat uuden lain myötä 
merkittävästi. Tämä mahdollistaa uudenlaisen kirjastoammattilaisuuden kaikilla toiminnan 
tasoilla.  

Tämän opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa, mitä osaamista Espoon kaupunginkirjastossa 
tulevaisuudessa tarvitaan. Kirjastotyön muutoksiin keskityttiin työn teoriaosuudessa ja 
osaamistarpeita kartoitettiin empiirisessä osuudessa. Opinnäytetyössä selvitettiin myös, miten 
yleisen kirjaston tehtävät tulevat muuttumaan ja mitä osaamista kirjastoammattilaisilta tulevissa 
tehtävissä edellytetään.  

Tutkimuksen tulokset olivat tavallaan yllättäviä.  Aineistosta ei nouse esiin merkittäviä 
osaamistarpeita. Kaikki vastaajat uskoivat tulevaisuuteen ja siihen, että kirjastoammattilaisen 
osaaminen ja muuntautumiskyky riittävät myös tulevaisuudessa. Hälyttävä tutkimustulos oli 
kuitenkin, että Espoon kaupunginkirjaston pajaosaamiseen liittyvä tieto, taito ja 
palveluosaaminen eivät nousseet vastauksissa esiin.  

Tämä tutkimus toi esiin tulevaisuuden ennakoinnissa puutteita, joihin esitetään 
parannusehdotuksia. Espoon kaupunginkirjastossa tulee jatkuvasti tarkkailla osaamista 
asiakasrajapinnassa ja kuunnella heikkoja signaaleja. Tarvitaan myös uskallusta visioida entistä 
rohkeampaa pajatoimintaa ja ottaa käyttöön uusia työkaluja tulevaisuuden ennakointiin. Näitä 
toimenpiteitä voi soveltaa Espoon kaupunginkirjaston lisäksi muissa kirjastoissa. 
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DEVELOPING LIBRARY PROFESSION 

 needs in professional skills in Espoo City Library 

Libraries are undergoing changes after the new library law came into effect in 2017. New tasks 
include, for example, providing access to cultural contents and providing information services, 
guidance and support for the acquisition and use of information and versatile literacy. Providing 
facilities for learning, hobbies, work and civic activities, as well as promoting social and cultural 
dialogue give the opportunity for diversification and the use of facilities from a traditional library 
to very different purposes. In Espoo City Library, such a center for learning and hobby activity is 
Paja, MakerSpace, launched in 2015. 

The training structure and eligibility requirements of the staff also changed significantly with the 
new law. This will enable a new kind of library profession at all levels of activity. 

The purpose of this thesis was to find out what skills are needed in the Espoo City Library in the 
future. The changes in the library work were focused on the theoretical part of the work and the 
skills needs were studied in the empirical part. The thesis also looked at how the functions of a 
public library will change and what skills library professional needs in the future. 

The results of the survey were kind of surprising. The material does not highlight significant new 
needs of the skills. All the respondents believed in the future and that the skills of the library 
professional and the ability to adapt are also enough in the future. The alarming result, however, 
was that the knowledge, skill and service know-how related to the MakerSpace of Espoo City 
Library did not rise in the answers.  

This study highlighted shortcomings in foreshadowing of the future, with suggestions for 
improvement. Espoo City Library should constantly monitor the know-how in the customer 
interface and listen to the weak signals. Library also needs to have the courage to create bolder 
visions for MakerSpace activities and introduce new tools for future foreshadowing. These 
measures can be applied in Espoo City Library as well as in other libraries. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja ongelma  

Kirjaston ja paperisen kirjan olemassaolo on kyseenalaistettu digitaalisen viestinnän 

alkuajoista lähtien. Myös kirjaston asema tilana ja yhteiskunnallisena toimijana on kas-

vanut. Näkemys kirjastosta kirjavarastona on muuttumassa. (Relander & Saarti 2015, 

7.)  

Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan, miten yleisen kirjaston tehtävät tulevat muuttu-

maan ja mitä osaamista kirjastoammattilaisilta tulevissa tehtävissä edellytetään.  Tar-

koitus on tutkia, mitä työtä kirjastossa jatkossa tehdään, mitä valmiuksia ja ammatteja 

näiden tehtävien ja palveluiden tuottaminen edellyttää ja millaista henkilöstöä tulevai-

suudessa tarvitaan. Tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaiden haluamia ja toimintaympä-

ristön mahdollistavia kirjaston toimintamalleja ja palveluita ja sovelletaan saatua tietoa 

Espoon kaupunginkirjaston henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Kirjastoammattilaisuus käsitteenä on määritelty vuoden 1961 kirjastolaissa. Lain mu-

kaan kirjastoilla oli oltava tarvittava määrä kirjastoammatillisia virkoja ja niiden kelpoi-

suudesta määrättiin kirjastoasetuksessa. (Kirjastolaki 3.5.1961/235.) Kirjastoammatti-

laisuus elää muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaaminen muuttuu tämän myötä. 

Kirjastoalan tulevaisuus ja kirjastoammattilaisuuden muutokset ovat keskeinen kysy-

mys kaikkien alan ammattilaisten keskuudessa.  Mitä työtä kirjastoammattilaiset tule-

vaisuudessa tekevät? Mitkä ovat alan ammattilaisten osaamisvaatimukset? Kirjastosta 

on tulossa sisältöjen käyttämisen ja niiden tuottamisen sekä asukkaiden kanssakäymi-

sen tila. Kirjastossa tarvitaan moniosaajia, jotka kykenevät kehittämään työtään ja työ-

tapojaan. Kirjaston henkilökunnalla on ratkaiseva rooli siinä, millaisena tilana kansalai-

set kirjaston tulevaisuudessa kokevat. (Sipilä 2007, 119.) 

Kirjastoissa on käynnissä muutosten vyöry vuoden 2017 alussa voimaan tulleen uuden 

kirjastolain johdosta. Aikaisemmin oli kirjaston tehtävien pääpaino kirjasto- ja tietopal-

velujen järjestämisessä ja yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. (Kirjastolaki 

4.12.1998/904, 3 §.) 
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Uuden lain mukaisia uusia tehtäviä ovat mm. tarjota pääsy kulttuurisisältöihin sekä tar-

jota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen 

lukutaitoon. Uutta on myös tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskente-

lyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edis-

täminen. Kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä 

riittävä ja osaava henkilöstö.  (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 6 §.) 

Myös henkilökunnan koulutusrakenne ja kelpoisuusvaatimukset muuttuivat uuden lain 

myötä merkittävästi. Vanha asetus määritteli henkilöstön kelpoisuusvaatimukset siten, 

että henkilöstöstä koulutuksen tasosta riippumatta vähintään 70 prosentilla tuli olla kir-

jasto- ja informaatioalan opintoja, tasosta riippuen 60 opintopisteestä 35 opintoviik-

koon. (Valtioneuvoston asetus kirjastoista 406/2013 4§.)  

Uusi laki määrää vapaammin, että yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- 

ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä 

toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muu-

ta johdu. Kun aiemmin kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaadittiin ylempi korkeakoulu-

tutkinto ja 60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa kirjasto- ja informaatioalan opintoja, 

vaaditaan nykyisin virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johta-

mistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Tämä mahdollistaa 

uudenlaisen kirjastoammattilaisuuden kaikilla toiminnan tasoilla. (Laki yleisistä kirjas-

toista 29.12.2016/1492, 17 §.) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 

Kirjastolaitos on pitkään ymmärtänyt tuottavansa palvelua asiakkaalle. Espoon kau-

punginkirjaston arvoissa määritellään ne palvelut, joista pidetään viimeiseen asti kiinni. 

Näitä ovat esimerkiksi kirjastopalvelujen saatavuus ja kirjaston aukiolo. Kirjasto tekee 

jatkuvaa toimintaympäristönsä analysointia palvelun kehittämiseksi asukkaiden tarvetta 

vastaavaksi.  

Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää, mitä osaamista Espoon kaupunginkir-

jasto tarvitsee pystyäkseen tarjoamaan asukkaille heidän haluamiaan ja tarvitsemiaan 

palveluita tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Aluksi tarkastellaan teoriaosassa, mitä pal-

veluita asukkaat kirjastolta tulevaisuudessa toivovat. Tästä johdetaan se, mitä palvelui-
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ta kirjasto jatkossa tarjoaa. Tämän avulla tutkitaan, mitä osaamista kirjaston henkilö-

kunnalta tulevaisuudessa edellytetään. Tarkasteltava ajanjakso on 15 vuotta. 

Teoriaosan kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitetaan, mitä tietoa tästä tutkimusaihees-

ta on olemassa Suomessa ja maailmalla. Koottavan aineiston sisältö ja laajuus perus-

tuu tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiin kysymyk-

siin.  

Tutkimuksen empiirisessä osassa lähestymistapana on aineistolähtöinen kvalitatiivinen 

tutkimus. Valittuna aineistonkeruumenetelmänä on lomakekysely. Kyselyn vastaajat 

valitaan aluksi eliittiotannalla alansa parhaiden asiantuntijoiden joukosta. Myös ns. lu-

mipallo-otantaa sovelletaan toisella täydentävällä kyselykierroksella. Lumipallo-otanta 

lähtee liikkeelle muutamasta avainhenkilöstä ja johdattaa uuden haastateltavan luokse. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 97 - 100.) 

Kysely toteutetaan Surveypalin avulla kiinnostavimmissa Espoon kaupunginkirjaston 

toimintayksiköissä, joissa perinteisten kirjastopalveluiden osuus on vähenemässä ja 

korvautumassa uusilla palvelukonsepteilla. Mukana on edustaja kaikilta kirjaston toi-

minta-alueilta ja palveluyksiköistä. Määritellyt kriteerit asettavat rajoitteita haastateltavi-

en lukumäärälle. Tietyn spesifisen alueen tuntevien asiantuntijoiden määrä on hyvin 

rajallinen. 

Lopuksi opinnäytetyössä esitetään, millaista henkilöstöosaamista uusien palveluiden 

tarjoaminen edellyttää ja millä tavoin tälle osaamisen tasolle on mahdollista päästä. 
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2 ESPOON KAUPUNGINKIRJASTO 

2.1 Organisaation toiminta ja osaaminen 

Espoon kaupunginkirjasto koostuu 16 toimipisteestä ja kahdesta kirjastoautosta. Useat 

näistä tarjoavat monia erikoisosaamista vaativia palveluita. Vakituisten henkilötyö-

vuosien määrä oli vuonna 2017 noin 212. Tämän lisäksi kirjastossa työskentelee kym-

meniä siviilipalvelusmiehiä, työllistettyjä, työharjoittelijoita ja työkokeilijoita. Espoon kir-

jastot kuuluvat pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoverkkoon yhdessä Helsingin, Kau-

niaisten ja Vantaan kanssa. Helmet on lyhenne sanoista Helsinki Metropolitan Area 

Libraries ja siihen kuuluu 70 kirjastoa. 

Taulukko 1. Espoon kaupunginkirjaston toimintatilastoa vuodelta 2017. 

 Espoo 

Kokoelma, nidettä    752 085  

Kokonaislainaus, nidettä 4 195 627 

Asiakaskäynnit 4 193 123 

Verkkokäynnit  2 523 527 

Aukiolo, henkilökunta paikalla, tuntia      35 926 

Omatoimiaukiolo, tuntia      33 567 

 

Toiminnan painopisteitä ovat kirjastopalvelujen saatavuuden lisääminen digitaalisuu-

den ja omatoimikirjaston avulla. Muissa Helmet-kirjastoissa verkkokäyntien määrä on 

ohittanut perinteiset kirjastokäynnit. Espoossakin verkkokäyntien määrä kasvaa jatku-

vasti. Digitaalisten aineistojen määrä on vielä pieni, mutta kasvaa koko ajan. Pienem-

millä määrillä katetaan suurempi tarve, koska aineistot siirtyvät perinteistä aineistoa 

tehokkaammin asiakkaalta toiselle ja hallinnointi on sujuvampaa.  Fyysisen kirjastopal-

velun saatavuutta parantaa Espoon kaupunginkirjaston omatoimikirjasto (mer öppet 

bibliotek, self service library), joka mahdollistaa kirjastonkäytön, lainauksen ja palau-

tuksen silloinkin, kun kirjaston henkilökunta ei ole paikalla. Tämä on lähes kaksinker-

taistanut kirjaston aukiolotunnit.  (Espoon kaupunginkirjasto 2017.)  

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Se muodostuu viidestä kaupunkikeskuk-

sesta. Sen väkiluku oli vuonna 2016 lähes 274 522 henkeä. Espoon kaupunginkirjaston 
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visio ja strategia perustuvat Espoon kaupungin visioon ja strategiaan, jota kutsutaan 

Espoo-tarinaksi.  Siinä kuvataan Espoon historiaa ja nykyisyyttä, visiota ja strategiaa, 

arvoja ja toimintaperiaatteita, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kehitysohjelmia. Espoon 

kaupungin visio: 

”Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edellä-

kävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoo-

lainen voi aidosti vaikuttaa.” 

Espoon arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullinen edelläkävijyys ja oikeu-

denmukaisuus. (Espoon kaupunki 2018.) Kaupunginkirjaston arvoja ovat lisäksi sivis-

tys, yhteiskuntavastuu ja rohkeus (Espoon kaupunginkirjasto 2017). Kirjaston motto 

vuodelle 2018 on ”Löysin itseni kirjastosta” (Bradbury 2018). 

Espoon kirjaston vakituinen ja tilapäinen henkilökunta jakaantuu osaamisen pohjalta 

seuraaviin ryhmiin:  

 kirjastopalveluiden johtaja 

 kirjastopalvelupäällikkö  

 asiakaspalvelupäällikkö 

 johtava kirjastopedagogi 

 kirjastopedagogi  

 kirjastoneuvoja  

 asiakasopas 

 

Näillä nimikkeillä työskentelee perinteisten kirjastoammattilaisten lisäksi nuoriso-

ohjaajia, joilla on myös kirjastoalan koulutus sekä IT asiantuntijoita ja datanomiharjoit-

telijoita.  

Espoon kaupunginkirjaston johtoajatuksen mukaan kirjastot ovat kautta aikain olleet 

paikkoja, mistä voi löytää uutta tietoa ja uusia ilmiöitä. Kuten Hannula (2016, 62) oppi-

vasta organisaatiosta toteaa, se kykenee tunnistamaan mahdollisuuksia, joita muut 

eivät havaitse. Sen suoritusnopeus ja ketteryys sekä innovaationopeus ovat muita pa-

remmat.  
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2.2 Toimintaympäristö, asiakkaat ja uudet palvelut 

Espoon kaupunginkirjasto on yksi Suomen monipuolisimmista ja innovatiivisimmista 

kirjastoista. Tämä perustuu avoimeen, sallivaan ja rohkeaan innovaatiokulttuuriin sekä 

toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden jatkuvaan analysointiin. Kirjasto tarjoaa 

nykyisille asiakkaille nykyisiä tuotteita ja palveluja entistä tehokkaammin ja uusia tuot-

teita ja palveluja uusille asiakasryhmille.  

Osallistuvan innovaatiotoiminnan periaatteiden mukaisesti kytketään Espoossa palve-

lujen käyttäjät kehitysprosessiin ja rakennetaan aidosti arvoa tuottavia palveluita. Hen-

kilöstö osallistuu tarpeiden havainnointiin ja innovaatioiden kehittämiseen ja rakentaa 

ymmärrystään asiakkaista ja heidän tarpeistaan joka päivä kohdatessaan asiakkaita. 

(Saarisilta & Heikkilä 2015, 3.)  

Kirjastossa uusia ideoita käsitellään lähes kaikissa kokouksissa ja kaikilla eri tasoilla. 

Ruohonjuuritason tiimipalavereissa käsitellään ja kehitetään asiakasrajapinnassa syn-

tyviä tarpeita ja ideoita.  Toimipisteen esimieskokouksissa käydään läpi eri tiimien ide-

oita ja harkitaan kokonaisuuden kannalta tärkeimpien toteuttamista. Toimipisteen hen-

kilökunnan kerran kuukaudessa kokoavassa työpaikkakokouksessa esitellään toteutet-

tavat kehittämishankkeet koko henkilöstön arvioitaviksi ja tarjotaan kaikille mahdolli-

suus hankkeen edelleen kehittämiseen. Ketterän kehittämisen periaatteiden mukaan 

itujen kehittäminen ja toteuttaminen aloitetaan kuitenkin välittömästi. Mahdollisimman 

nopeasti pyritään saamaan valmiiksi jotain pientä, mutta käyttökelpoista. (Hannula 

2016, 53.) Tämän jälkeen tilanne arvioidaan ja suunnitellaan, miten ideaa ja toteutusta 

viedään eteenpäin. Suuremmista ja enemmän resursseja vaativista ideoista käynniste-

tään omat projektinsa. 

Perinteinen lasten- ja nuortenosasto, lainaustoiminta, lehtilukusalit ja musiikkiosasto 

eivät enää vastaa kaikkien alueen asukkaiden tarpeita. Uusilla palveluilla ja konsepteil-

la pyritään tavoittamaan erityisesti nuoret ja uudet kirjaston käyttäjät. Tämä on johtanut 

Espoossa myös seuraaviin toimintoihin ja palveluihin, joista osa on ainutlaatuisia suo-

malaisessa kirjastossa. 

 Uudella konseptilla toimiva nuoriso-osasto nuoriso-ohjaajineen. 

 Lomakepalvelu erityisesti turvapaikanhakijoille. 

 Suomi-kielikahvila turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. 
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 Englanti, ruotsi ja saksa -kielikahvilat kielivähemmistöille. 

 Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7 – 22. 

 Kaliforniassa koulutettu lukukoira Börje avustaa lukemisvaikeuksissa. 

 Paja-konsepti, käsittäen musiikkistudion, tietokoneita, erikoisohjelmistoja, pele-
jä, 3D-tulostimia ja skannereita, AV-materiaalin digitointilaitteistoja, vinyylileikku-
reita, kankaanpainantaprässejä, laserleikkureita ja uusimman teknologian om-
pelukoneita. 

 Perehdytyskursseja, pelipäiviä ja koodausopetusta Pajassa. 

 Nopea ja voimakas sosiaalisen median haltuunotto. 

 Tapahtumat, luentosarjat, kirjailijavierailut ja poliitikkotapaamiset. 

2.3 Paja -konsepti 

Espoon kaupunginkirjaston Paja-toiminta voitti joulukuussa 2014 Espoon vuosittaisen 

innovaatiokilpailun ja sai kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnon. Kirjaston paja oli tuol-

loin, ja on edelleen, modernein palvelu Suomen kirjastokentässä. (Urban Mill – Building 

IntenCity! 2014.) 

Kirjastossa oli havaittu, että perinteinen lainaustoiminta ei vastannut kaikkien alueen 

asukkaiden tarpeita. Kehityskohteeksi valittiin asiakasryhmä ”harrastajat”, johon kuulu-

vat esimerkiksi:  

 musiikin harrastajat ja alan opiskelijat musiikkiopistosta ja -lukiosta   

 tietotekniikan uusimmista sovelluksista kiinnostuneet lapset ja nuoret 

 vaatteiden ja verhojen ym. ompelua harrastavat asiakkaat 

 tietotekniikan osaamistaan päivittävät opettajat ja koululuokat 

 valokuvauksen, kotivideoiden harrastajat, editoijat ja formaatin vaihtajat 

 muut uusien kehittyvien teknologisten alojen harrastajat. 
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Kuva 1. Koululaisryhmä Tapiolan kirjaston Pajan workshopissa 

Suunnittelun pohjalta perustettiin Paja, toiselta nimeltään MakerSpace, joka on tila kou-

lulaisryhmille ja harrastajille. Liikkeelle lähdettiin tilasta ja muutamasta tietokoneesta ja 

lisähankintoja tehtiin asiakaspalautteen perusteella.  Toiminnan strategia on olla edellä 

aikaansa tulevissa trendeissä, teknologioissa ja ohjelmistoissa. Toiminta perustuu jous-

tavuuteen ja nopeaan reagointiin.   

Pajan varustus käsittää tänään musiikkistudion, tietokoneita, erikoisohjelmistoja, pelejä, 

3D-tulostimia ja skannereita, AV-materiaalin digitointilaitteistoja, vinyylileikkureita, kan-

kaanpainantaprässejä, laserleikkureita ja uusimman teknologian ompelukoneita. Pa-

jassa järjestetään asiakkaille erilaisia perehdytyskursseja, pelipäiviä ja koodausopetus-

ta.  Ohjaajina pajatoiminnassa käytetään alan asiantuntijoita ja kyseistä erityisalaa 

opiskelevia harjoittelijoita. 
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Kuva 2. Rumpali harjoittelee Tapiolan kirjaston Pajassa 

Toiminnan edelleen kehittyessä on ideoitu ja järjestetty robottiviikkoja, koodaustapah-

tumia, 3D-tulostustapahtumia, Lego-robotti työpajoja sekä pelitapahtumia aiheena esi-

merkiksi Minecraft, Kerbal Space, Scratch.mit.edu.   

 

 

Kuva 3. Nuori 3D-tulostaja Tapiolan kirjaston pajassa  
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3 UUDISTUVA KIRJASTO 

Aluksi tutustutaan työn tulevaisuutta, henkilöstön johtamista ja kirjaston uusia palveluita 

ja osaamista käsittelevään lähdeaineistoon.  

3.1 Skenaarioita työn tulevaisuudesta 

Työ 2040 - Skenaarioita työn tulevaisuudesta -teoksessa on kuvailtu kolme vaihtoeh-

toista skenaariota tulevaisuuden työelämästä. Niissä esitetään erilaisia mahdollisia 

tulevaisuuden visioita ja näkökulmia ja pyritään kuvaamaan, miten työt, ammatit ja työ-

tehtävät voivat muuttua. Skenaariot auttavat hahmottamaan mitä työelämää koskevat 

päätökset vaikuttavat ja auttavat työelämän kehittämisessä. (Demos Helsinki & Demos 

Effect 2017, 5 - 18.) 

Skenaario 1 on nimeltään Kunnialliset puurtajat. Se kuvaa maailmaa, jossa työ kuuluu 

hallittuun arkeen, työ on vakaata ja työsuhteet tasaisia. Siinä kuvitellaan uusi kansallis-

valtioiden aika, korkea työllisyys, pienet palkkaerot ja yleisesti matala palkkataso. Myös 

eläkkeelle siirrytään joustavasti ja palkkatulo ei nouse. (Demos Helsinki & Demos Ef-

fect 2017, 20.) Työ on monipuolista ja vaihtelevaa tehtävien suorittamista ja kunkin 

työntekijän kyvyt pyritään hyödyntämään. Työntekijät oppivat uusia taitoja ja kehittyvät 

monipuolisemmiksi osaajiksi mestari-oppipoika ympäristössä. (Demos Helsinki & De-

mos Effect 2017, 103.)  

Taipuisat tekijätyypit, skenaario 2, kuvaa globaalin kansalaisuuden ja solidaarisuuden 

kasvua. Siinä yrittäjyys ja pätkätyö yleistyvät ja työsuhteiden luonne muuttuu.  Työ on 

aaltoliikettä. Sitä on toisinaan liikaa ja toisinaan liian vähän. Työaikaa vähenee alle 30 

tuntiin viikossa ja lyhyitä työsuhteita on paljon. Tuloerot eivät yhteiskunnassa kasva ja 

talous on vahva.  (Demos Helsinki & Demos Effect 2017, 20 - 21.) Verkostoissa osaajat 

ratkovat ongelmia tekoälyn avulla ja myyvät asiantuntijuutta toisilleen ja suurille organi-

saatioille (Demos Helsinki & Demos Effect 2017, 103). 

Skenaariossa 3, Taikurien talous, kansainvälinen kauppa on lähes poistanut valtioiden 

rajat.  Ihmiset liikkuvat vapaasti maasta toiseen, työsuhteita on paljon ja työ on vakaa-

ta. Eliitti vahvistuu ja pääomatulojen osuus on suuri. Talous on polarisoitunut, mutta 

paikallinen reagointi siihen vaihtelee. Menestyvät valtiot houkuttelevat suuryritysten 
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investointeja ja muut valtiot köyhtyvät. Parhaiten koulutettu 5 prosenttia väestöstä vas-

taa 60 prosenttista kansantuotteesta samalla, kun suuri osa kansalaisista saa nettotu-

kea. (Demos Helsinki & Demos Effect 2017, 20 – 21.) Skenaariossa julkisen talouden 

rahoittaa pieni joukko suomalaisia (Demos Helsinki & Demos Effect 2017, 70). Tässä 

skenaariossa asiantuntijaorganisaatiossa on vähän työntekijöitä, heidän osaamisensa 

hyödynnetään tehokkaasti ja heillä on apunaan tekoälyassistentit (Demos Helsinki & 

Demos Effect 2017, 103). 

3.2 Skenaarioita palvelujen tulevaisuudesta 

Palvelu ei koskaan ole olemassa ilman asiakasta. Asiakkaan tarpeet ovat palvelujen 

ydin ja niiden tunnistaminen avain palvelujen kysynnän kasvuun. Arvolupaus kiteyttää 

asiakkaan ratkaisusta saaman hyödyn ja sen, miten ratkaisu vastaa asiakkaan tarpee-

seen. Arvolupaus kertoo sen, mitä palvelulta on lupa odottaa ja parhaimmillaan innos-

taa ja sitouttaa asiakkaan palvelun äärelle pitkäksi aikaa. Arvolupaus on merkitykselli-

nen niin palvelun tuottajalle kuin sen asiakkaallekin. Se myös suuntaa katseemme tu-

levaisuuteen. Digitaalisuus muuttaa käytöstämme palvelujen käyttäjänä ja korostaa 

arvolupauksen roolia.  Myös julkinen sektori voi oppia kirkkaista arvolupauksista. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2016, 5.) 

Kirjastot ovat olleet yhteiskunnan kivijalka yli 5000 vuoden ajan. Kun on ollut tarve tur-

vautua virkavallan, lain, uskonnon kulttuurin tai kaupan tuottamiin dokumentteihin, kir-

jastot ja arkistot ovat säilyttäneet, järjestäneet ja laittaneet ne saataville. Näistä ajoista 

on riippuvuus dokumenteista vain lisääntynyt. Kirjastot ovat menettäneet erityisase-

mansa tiedon tuottamisessa ja levittämisessä. Erityisesti tiedon pirstaloituminen ja ei- 

pysyvien dokumenttien syntyminen, kuten esimerkiksi Instagramissa ja Twitterissä, on 

lisännyt valtavasti dokumenttien määrää ja vapaata virtaamista. Kirjastot ovat kuitenkin 

yhä olemassa.  Ne omaksuvat uusia rooleja ja toimintoja ja vaikuttavat aktiivisesti alan 

kehittämiseen. (Hansson 2015, 4 - 5.) 

”Digitalisaatio tekee monista palveluista paikasta riippumattomia. Olemme nähneet vasta 

häivähdyksen siitä, mitä kaikkea digitalisaatio tulee maailmassa muuttamaan. Muutos tu-

lee olemaan iso. Sen kärjessä tulevat olemaan maat, joka kykenevät uudistumaan hyö-

dyntämällä digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 11.)  
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Peliteollisuutta lukuun ottamatta merkittävät suomalaiset digitaaliset onnistumiset kulut-

tajapalveluissa antavat vielä odottaa itseään. Kun suomalaisyritykset nyt miettivät 

oman tuotteensa tai palvelunsa kaupallistamista, on nykyinen digitaalinen murros sekä 

uhka, että mahdollisuus. Digitaalisuuden ansioista koskaan ei ole ollut yhtä helppoa 

tavoittaa kansainvälisiä markkinoita.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 28.) 

Viime vuosikymmeninä tapahtunut kirjaston kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan 

samaan suuntaan ja korostumaan entisestään. Kirjastot tulevat entistä enemmän riip-

puvaisiksi talouden kasvusta. Teknologian kehitys tulee jatkossakin vaikuttamaan kir-

jastoon. Sosiaalinen media luo kokonaan uuden lähestymistavan dokumenttien käyt-

töön ja dokumenttien joustavuuteen. Sen vaikutus kirjastoon on sekä perusteellinen 

että ongelmallinen. Painetut sanoma- ja aikakausilehdet tulevat todennäköisesti pois-

tumaan kirjastoista. Toisaalta esimerkiksi e-kirjan taloudellinen tulevaisuus ei välttämät-

tä näytä niin hyvältä, kun aiemmin ennustettiin.  Jatkossa kirjasto suuntaa erikoispalve-

luja myös pienemmille käyttäjäryhmille, esimerkiksi maahanmuuttajille, kotirouville, 

nuorisolle, kasvissyöjille ja muille vähemmistöille. Aiemmin yleinen kirjasto hoiti yhteis-

kunnallista tehtävänsä yleisemmällä tasolla. (Hansson 2015, 11 – 12.) 

3.3 Megatrendit kirjastossa 

Megatrendit, trendit, ja heikot signaalit ovat työvälineitä tulevaisuuden ennakointiin. 

Megatrendi -käsitteen määritteli John Naisbitt vuonna 1982. Megatrendit ovat globaalis-

ti vaikuttavia suuria muutossuuntauksia, joiden tyypillinen kesto on ainakin viidestä 

kymmeneen vuotta. Yhteiskuntaamme ja elämäämme parhaillaan vaikuttavista mega-

trendeistä tärkeimpiä ovat muun muassa seuraavat: 

 Väestön ikääntyminen 

 Globalisaatio 

 Eriarvoisuuden lisääntyminen 

 Digitaalisaatio. (Hiltunen 2017, 35 - 37.) 

Megatrendit ovat merkittäviä muutossuuntia ja ne koostuvat erilaisista trendeistä. Tren-

dit muodostuvat nousevista ilmiöistä, joita voidaan tarkastella havainnoimalla heikkoja 
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signaaleja. Nopeita ja laaja-alaisia muutoksia kutsutaan villeiksi korteiksi ja asioita, 

jotka eivät hevillä muutu kutsutaan pysyvyyksiksi. (Hiltunen 2012, 76.)  

Trendi on uusi tapa tehdä asioita. Se on tapa, joka leviää laajalti yhteiskunnassa. Ky-

symyksessä on pienestä alkavat innovaatiot uusista toimintamalleista, jotka leviävät 

yleiseen tietoisuuteen ja käyttöön.  (Hiltunen 2017, 27.) 

Heikot signaalit ovat merkkejä nousevista ilmiöistä. Ne ovat muutoksen ensimmäisiä 

indikaatioita. Niitä tutkimalla voi löytää uusia nousevia suuntauksia. Mikäli heikot sig-

naalit ja nousevat ilmiöt havaitaan ajoissa, on yksilöllä, yrityksillä ja yhteiskunnalla 

enemmän aikaa ja mahdollisuuksia reagoida tuleviin muutoksiin. (Hiltunen 2017, 64 - 

66.) 

Megatrendit vaikuttavat nykyhetkessä. Ne ovat läsnä ja näkyvät usein kaikkialla maail-

massa. Ne eivät välttämättä ole täysin globaaleja, vaan niiden vaikutus esimerkiksi 

suljetuissa yhteiskunnissa voi olla vähäinen. Megatrendit ovat yleensä pitkäkestoisia ja 

niiden voidaan olettaa ennakoivan tulevaisuutta. Ne eivät kuitenkaan ole ikuisia ja 

muuttumattomia. Tulevaisuuden ennakoinnin kannalta onkin keskeistä, milloin kysei-

nen megatrendi alkaa vaimeta. (Hiltunen 2012, 79.) 

Eri toimijat ja konsultit julkaisevat säännöllisesti luetteloita megatrendeistä. Niitä kutsu-

taan usein globaaleiksi trendeiksi, supertrendeiksi jne. Tavoitteena on listata suuria 

muutoksia ja suuntauksia. Nämä listat muistuttavat usein toisiaan. Useissa niissä esiin-

tyy globalisaatio, väestön ikääntyminen ja teknologian kehitys, ilmaston muutos, raaka-

aineiden väheneminen ja digitalisoituminen. Megatrendit ovat niin merkittäviä, että 

kaikki tuntevat ilmiön tavalla tai toisella. (Hiltunen 2012, 79 - 80.) 

Tärkein megatrendi, joka vaikuttaa tulevaisuudessa työn tulevaisuuteen on digitalisaa-

tio. Se tekee useista palveluista paikasta riippumattomia. Muutos on valtava, mutta se 

on vasta alkamassa. Maailma tulee muuttumaan digitalisaation ansiosta merkittävästi. 

Kehityksen edelläkävijöitä ovat maat, joka kykenevät uudistumaan ja hyödyntämään 

digitalisaation uudet mahdollisuudet. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 11.) 

Megatrendit vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen ja muutokset heijastuvat myös kir-

jastoihin. Kirjastojen on pysyttävä mukana ja seurattava muutosten vaikutuksia. (Lind-

berg 2015, 30.) Megatrendeistä globaalisuuden ja monikulttuurisuuden vaikutukset, 

väestön ikääntyminen ja tarvittavat erityispalvelut sekä lukutaidon tukeminen ja edistä-

minen on huomioitava kirjastojen toiminnassa (Sipilä 2007, 122). 
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Espoon kaupunginkirjaston toimintaan vaikuttaa useita megatrendejä. Kirjastotoimin-

nassa on tapahtunut paljon muutoksia viimeksi kuluneen 35 vuoden aikana. Niiden 

vaikutuksia kirjaston toimintaan listaa haastattelussa kirjastopalvelupäällikkö Eeva 

Jäppinen.  

Eniten kirjaston toimintaan vaikuttaneista ja toimintaa muuttaneita megatrendejä ovat 

erilaiset teknologiset läpimurrot, tärkeimpänä internet. Kirjastossa alettiin 1990-luvulla 

tarjota tietokoneita asiakaskäyttöön. Tietokoneistuminen edellytti henkilökunnalta uusia 

asiakaspalvelutaitoja. Kirjastoammattilaisen oli osattava neuvoa, miten internetiä käyte-

tään, miten kuvia liitetään sähköpostiin, jne. Tietokoneistuminen siirsi myös kirjastojen 

kokoelman luettelokortiston historiaan. Nykyisin Google ja kirjastojen omat hakuohjel-

mat auttavat asiakkaita löytämään tiedon itsenäisesti.  Viimeisimpiä teknologisia läpi-

murtoja on esineiden internet. Sen yksi sovellus on omatoimikirjastot, joissa tunnistau-

tuminen, sisäänpääsy, lainaus ja palautus tapahtuvat tietoverkkoon kytkettyjä auto-

maatteja käyttäen. Kirjaston 3D-tulostimet kuuluvat myös uusiin teknologioihin. (Jäppi-

nen 2018.) 

Tärkeä megatrendi kirjastossa, digitalisaatio on muuttanut musiikkikirjastoa dramaatti-

sesti. Enää ei kirjastosta lainata CD-levyjä, vaan musiikkia ladataan internetistä muual-

la. Digitalisaatio on tuonut myös e-kirjat kirjaston kokoelmiin, vaikkakin lukemisen ja 

lainaamisen pääpaino on vielä paperikirjoissa. (Jäppinen 2018.) 

Megatrendeistä väestön ikääntyminen vaikuttaa myös kirjaston toimintaan. Kirjasto 

auttaa vanhenevia asiakkaita selviämään digitalisoituvassa maailmassa. (Jäppinen 

2018.) 

Megatrendeistä ilmastonmuutos aiheuttaa sotia ja maahanmuuttoa ja vaikuttaa välilli-

sesti myös kirjastotyöhön. Kirjaston asiakkaiden monikulttuurisuus lisääntyy ja kirjasto-

ammattilaiset tekevät asiakaspalvelua uudenlaisten ongelmien parissa. Suomen kielen 

oppimistapahtumat, kielikahvilat, ja muut tämän asiakasryhmän erikoispalvelut auttavat 

maahanmuuttajia elämään Suomessa. (Jäppinen 2018.) 

Yhteiskunnassa on käynnissä jatkuva turbulenssi ja yksilön tai organisaatioiden on 

lähes mahdoton ennakoida, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Suurimpia viime aikojen 

muutoksia ovat sosiaalinen media ja internet. Tieto kulkee maailman ympäri valon no-

peudella. Uudet ilmiöt siirtyvät maanosasta toiseen ilman rajoja. (Hiltunen 2012, 21.) 

Koska informaation kulku on nopeaa ja sitä on laajasti saatavilla, muutos yhteiskun-

nassa voi käynnistyä mistä tahansa (Hiltunen 2017, 34). 
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3.4 Kirjaston tehtävät 

Suomessa yleisten kirjastojen toimintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista. Tämä säätelee 

myös kirjastoissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Lain tavoitteena on edistää väestön 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyt-

töä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimi-

seen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sanan-

vapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja 

kulttuurinen moninaisuus. (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 2§.) Lain mu-

kaan yleisen kirjaston tehtävä on: 

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuo-

liseen lukutaitoon; 

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Yleisellä kirjastolla voi olla mainittujen tehtävien lisäksi valtakunnallinen kehittämisteh-

tävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen tehtävä. 

Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajan-

tasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.  (Laki yleisistä kirjastoista 

29.12.2016/1492, 6§.) 

3.5 Kirjaston palvelut 

Kansanvalistusseura kehitti kirjastopalveluita jo 1900-luvun alussa. Sillä oli tärkeä rooli 

kirjastoalan kokoajana, kattojärjestönä ja edelläkävijänä Suomen itsenäistymiseen asti. 

Toimintaa jatkoi valtion kirjastotoimikunta. Suomalainen kirjasto otti alkuaikoina vaikut-

teita Yhdysvalloista. Kirjastosta pyrittiin tekemään yhteinen houkutteleva ja viihtyisä tila. 
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Kirjaston hoitajan tuli olla osaava kirjastoammattilainen, ja aineiston oli oltava asiak-

kaan saatavilla ja vapaasti selattavissa ja valittavissa. (Ojanen 2014, 65 - 71.) 

Kirjaston keskeinen palvelu on valita, ylläpitää ja tarjota järjestettyä kokoelmaa. Vuon-

na 1793 Harvardin kirjastonhoitaja Thaddeus M. Harris julkaisi oppaan American guide 

to selection. Se on luettelo kirjoista, jotka sopisivat pienen ja edullisen yleisen kirjaston 

kokoelmaksi. (Johnson 2014, 20.) Suomessa Kansanvalistusseuran kirjastovaliokun-

nan kirjastojen malliluetteloista oli 1800-luvun lopulla kaksi versiota. Laajempi käsitti 

noin 200 kirjaa ja suppeampi noin 100 kirjaa. Kokoelma pyrittiin saamaan monipuoli-

seksi ja sopivaksi laajalle lukijakunnalle. (Ojanen 2014, 68.)  

Tämän päivän kirjasto toimii edelleen vanhoilla ja hyväksi koetuilla tavoilla. Painettuja 

kirjoja hankitaan ja lainataan paljon ja asiakkaiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Pe-

rinteisiä satutunteja pidetään ja aineistoa vinkataan erilaisille asiakasryhmille. Perintei-

set palvelut toimivat vielä tänäänkin. Aineiston lainaus on edelleen kirjaston tärkein 

palvelu ja sille ei näy loppua. Painettujen kirjojen ja lehtien julkaiseminen jatkuu edel-

leen. (Lindberg 2015, 30.) 

Kirjastopalvelujen hyvä saatavuus takaa asiakkaalle helpon kirjaston palvelujen käytön 

ja saavutettavuuden. Tähän vaikuttavat useat tekijät kuten kirjaston sijainti, aukioloajat, 

verkko- ja puhelinpalvelut, opasteet, kirjaston siisteys sekä henkilökunnan tavoitetta-

vuus. (Flink ym. 2016, 65.) 

Mikään organisaatio ei menesty, jos se ei seuraa aikaansa. Kirjaston tulee seurata ym-

päröivää yhteiskuntaa ja sen trendejä, kuunnella heikkoja signaaleja ja seurata erilaisia 

sähköisiä kanavia. Toimintaympäristön muutokset täytyy ottaa huomioon kirjaston pal-

veluita kehitettäessä. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tiedonhaun digitalisoitumi-

nen, e-aineistojen lainaaminen ja lataaminen asiakkaan laitteisiin, maahanmuuttajien 

palveleminen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. (Lindberg 2015, 36.)  

Kirjaston on pystyttävä hoitamaan moninaisia tarpeita pienemmillä resursseilla. Avain-

asemassa on asiakaslähtöisyys. Eri käyttäjäryhmille tarjotaan räätälöityjä palveluita. 

Massapalvelujen osuus vähenee. Uusia palveluita ovat esimerkiksi tietyille asiakas-

segmentille suunnatut työpajat, kaupunkisuunnittelu-työpajat asukasyhdistyksille ja 

blogikurssit sanankäyttäjille. Työpajoja ohjaavat erikoistuneet kirjastoammattilaiset tai 

asiakkaiden keskuudesta löytyneet asiantuntijat. Sidosryhmäyhteistyö ja verkostoitumi-

nen lisääntyvät ja kirjasto on aktiivinen ja näkyvä toimija toimintaympäristössään. Tämä 
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lisää myös kirjastoammattilaisten osallistumista erilaisiin kehittämishankkeisiin.  (Sipilä 

2007, 120.) 

Kirjastolla on aktiivinen rooli ihmisten kohtaamisissa, lukuinnostuksen lisäämisessä ja 

luovuuden kehittämisessä. Nämä antavat uutta sisältöä ja sivistystä kirjaston asiakkail-

le. Tällainen sosiaalinen kirjasto tarjoaa asiakkailleen monenlaisia uusia toiminnan 

mahdollisuuksia. (Hokkanen 2015, 7 - 9.) Kirjaston käyttö sosiaalisena tilana on asiak-

kaan näkökulmasta joko aktiivista tai passiivista. Kirjasto tarjoaa helpon kohtauspaikan, 

johon voi tulla viettämään aikaa. Tällaiselta passiiviselta tilan käytöltä ei odoteta akti-

voivia toimintoja tai koollekutsujaa. Kirjasto voi toimia myös aktivoivana tilana, jossa 

toteutuu tavoitteellinen ja tarkoituksellinen sosiaalinen kohtaaminen, joka innostaa 

määrättyyn aktiviteettiin. (Hokkanen 2015, 20.) 

Kirjaston on osattava markkinoida osaamistaan ja kirjastopalveluitaan. Avainasemassa 

on asiakaslähtöisesti palveluita tarjoava osaava henkilöstö. Kun asiakkaiden oppimis-

tarpeet otetaan huomioon, saadaan aikaan kirjastojen toimintaa kehittäviä oppimisym-

päristöjä. Tietotekniikkaa hyödyntävä kirjastopedagogiikka luo edellytykset elinikäiselle 

oppimiselle. (Haapala 2015, 85.) 

Viime vuosikymmeninä on maailmalla ollut useita yrityksiä määritellä yleisten kirjasto-

jen toimintoja uudelleen. Kirjastoista on pyritty tekemään sosiaalisia oleskelutiloja, ko-

koontumistiloja, tietokonekirjastoja ja viihde- ja tapahtumakeskuksia. Kirjastot ovat 

myös reagoineet digitaaliseen dynaamisten dokumenttien kehitykseen, joka vähentää 

kirjaston tarvetta fyysisenä kirjavarastona. Kirjasto ilman dokumentteja ei kuitenkaan 

ole yleisen käsityksen mukaisesti kirjasto. Myöskään pelkkä dokumenttien kokoelma ei 

automaattisesti ole kirjasto. Kirjastossa dokumenttien tulee olla järjestetty ammattimai-

sesti sovittuun ja relevanttiin järjestykseen ja niiden tulee olla asiakkaiden saatavilla. 

Yleiset kirjastot ovat kehittyneet ammattimaisesti johdetuista instituutioista palvelulai-

toksiksi, joiden toiminnan perusta on asiakkaiden ja käyttäjien vaatimukset ja odotuk-

set. (Hansson 2015, 5 - 7.) 
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4 KIRJASTOAMMATTILAISEN OSAAMINEN 

4.1 Osaaminen 

Osaaminen rakentuu Sydänmaanlakan (2017, 298) esittämän määritelmän mukaan 

tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja kontakteista.  Se auttaa yksilöä hyvään 

suoritukseen eri tilanteissa. Organisaation osaaminen näkyy kulttuurissa, toimintata-

voissa ja prosesseissa. Osaamisen johtaminen on ydinosaamisen ja muun tarvittavan 

osaamisen määrittelyä organisaation vision, strategian ja tavoitteiden pohjalta. Tämän 

jälkeen tavoitetasoa verrataan osaamisen nykytasoon ja laaditaan tarvittavat kehitys-

suunnitelmat. Lopuksi ne muokataan yksilökohtaisiksi kehityssuunnitelmiksi. (Sydän-

maanlakka 2017, 298 - 299.)  

Osaaminen syntyy oppimisprosessin tuloksena ja se on kyky toimia tarkoituksenmukai-

sesti tietyssä tilanteessa. Osaaminen ilmenee, kun sovelletaan tietoja ja taitoja käytän-

nön toimintaan. Useimmat tietävät, miten eri tilanteissa tulisi toimia, mutta vain harvoilla 

on osaamista toimia oikein. (Sydänmaanlakka 2017, 87.) Kupias ym. (2014, 50 - 51) 

määrittelevät osaamisen yhdistelmäksi tietoja, taitoja ja asenteita. Se ilmenee tarkoi-

tuksenmukaisena ja taitavana toimintana. Kaiken ydin on osaamisen soveltaminen 

käytäntöön. Yksilön osaamista on kyky yhdistää ammatin tiedot ja taidot tavalla, josta 

on hyötyä. 

Osaaminen on nykyisin organisaation keskeisin resurssi. Organisaatio kasvattaa 

osaamistaan asioissa, joita se tuottaa tai käyttää palveluidensa tuottamiseen. Asiantun-

tijuuden kehittyminen on varmistettava organisaatiolle tärkeillä osaamisalueilla. (Otala 

2018, 163.) Organisaation tulee tunnistaa, mitkä ovat sen tarvitsemat osaamisalueet. 

Tärkeimpiä tulee kehittää ja vahvistaa asiantuntijuutta. Niissä tulee kyetä olemaan kil-

pailijoita parempi. Osaamistarpeita on kartoitettava jatkuvasti, koska toimintaympäristö, 

teknologia ja asiakkaiden vaatimukset muuttuvat nopeasti. (Otala 2018, 171.) 

Osaamisen merkitystä alettiin korostaa Suomessa 1900-luvun lopulla. Samalla syntyi 

tietoyhteiskunnan käsite. Jo vuonna 1874 esiintyy Kansanvalistusseuran ohjelmassa 

ensimmäisiä kertoja ajatus siitä, että yhteiskunta perustuu ihmisten tietotaitoon, koulu-

tukseen ja osaamiseen. (Ojanen 2014, 16.) Kansanvalistusseura, jolla oli merkittävä 

rooli kirjastolaitoksen kehittämisessä, alkoi I880-luvun alussa järjestää kirjastonhoidon 

opastusta.  Alkuaikojen kirjasto oli kerralla hankittu järjestämätön kokoelma pääosin 
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uskonnollisia kirjoja. Kirjaston hoitajana toimi esimerkiksi lukkari. Kirjasto oli auki sun-

nuntaisin kirkonmenojen yhteydessä. Toiminta oli satunnaista ja kirjojen kunto oli heik-

ko.  Kirjaston hoitajalla ei välttämättä ollut kirjallisuuden tuntemusta eikä kirjallisia har-

rastuksia. (Ojanen 2014, 65.) Kansanvalistusseura järjesti 1910-luvulla kirjaston hoita-

jille ensimmäisiä koulutuksia. Sen toiminnan tuloksena kirjastolaitos kehittyi nykyisen-

kaltaiseksi ammatillisesti hoidetuksi kirjastoksi, joka palvelee koko kansaa. (Ojanen 

2014, 71.) 

4.2 Osaaminen kirjastossa 

Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saa-

nutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa 

korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta 

johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johta-

mistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. (Laki yleisistä kirjas-

toista 29.12.2016/1492, 17§.) 

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa osaaminen, oppiminen ja tietäminen muuttuvat koko 

ajan. Viestinnän uudet teknologiat ja kanavat muuttavat yksilöiden toimintatapoja kiih-

tyvällä vauhdilla. (Savolainen ym. 2017, 7.) Myös Sipilän (2007, 120) mukaan kirjastoi-

hin haetaan uudenlaista osaamista rekrytoimalla muiden alojen osaajia. Uusien osaaji-

en tulo kirjastoon mahdollistaa erityyppisten kykyjen parhaan hyödyntämisen ammat-

tinimekkeestä riippumatta.  

Henkilöstön palveluosaaminen on kilpailukeino. Palveluosaamisella yksinkertaisen 

tuotteen ja palvelun voi muokata elämykseksi asiakkaalle. Ammattilainen tuntee tuot-

teensa ja on vuorovaikutustaitoinen, palvelualtis ja joustava. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, 

puhuvat tuotteen ja palvelun puolesta ja vaikuttavat näin merkittävästi myös kannatta-

vuuteen. (Flink ym. 2016, 67.) 

Kirjastoammattilaisuus laajenee ja muuttuu, toisaalta kasvavasta internetin ja me-

diateknologian vaikutuksesta johtuen ja toisaalta yhä monipuolisempien asiakasryhmi-

en entistä monimutkaisempien informaatiotarpeiden vuoksi. Kirjastoammattilaisten tu-

lee olla vähintään yhtä osaavia kuin palveltavat asiakkaat. Tehokkain tapa pysytellä 

muutosten mukana on etsiä ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia. Kirjastoammat-

tilaisten tulee olla ajan tasalla alan trendeistä ja kehityksestä. (Cooke 2012, 1.) 
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Kirjasto- ja informaatioalan osaaminen on rajoja ylittävää osaamista ja se on yhä 

enemmän päällekkäin opettamisen ja oppimisen, tutkimisen ja konsultoinnin sekä in-

formaatioteknologian ja koulutuksen kehittämisen kanssa. Corrall (2006, 36) on laatinut 

kirjaston ammatillisen osaamisten päällekkäisyyden mallin. Sen päätarkoitus on sel-

ventää asiaa kirjastoalalla, mutta sillä on myös rooli ammatillisen kehityksen ja yhteis-

työkumppanien tunnistamisessa. Malli kuviossa 1 ilmentää kirjastomaailmaa vielä tä-

näkin päivänä. 

 

Kuvio 1. Päällekkäinen ammatillinen osaaminen kirjastossa (Corrall 2006, 36) 

Perinteinen akateeminen kirjasto koostuu tilasta, käyttäjistä ja hyllyissä olevasta paine-

tusta kokoelmasta. Määritelmän mukaan kirjasto oli rakennus, jossa varastoitiin kirjoja 

ja muuta kokoelmaa käyttäjien saataville. Nämä kokoelmat löytyivät ja löytyvät edelleen 

kirjastojen hyllyistä. Kokoelma on kuitenkin muuttumassa sähköiseen muotoon. Tästä 

johtuen on kirjastoammattilaisten syytä tutkia kirjaston tulevaisuuden näkymiä sekä 

uusia tarjottavia palveluita. Ennen internetiä suurin osa tiedosta oli saatavilla painetuis-

ta kirjoista, ja kirjasto oli informaation pääasiallinen lähde.  Nykyisin tieto on saatavilla 

eri muodoissa sekä kirjastossa, että myös muualla. Tämä on luonut kirjastoammattilai-

sille uusia rooleja, jotka käsittävät sähköisten tiedonlähteiden organisointia ja mahdol-

listamista ja interaktiivisten palvelujen tarjoamista. (Mwaniki 2018, 2 - 3.) 
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Kirjasto ei todennäköisesti koskaan pysty houkuttelemaan ammattilaisia rahalla. Kirjas-

toammattilainen omistautuu alalleen ja työlleen ja kehittää ammattitaitoaan omana jut-

tunaan. (Relander & Saarti 2015, 11.) Myös Lindberg (2015, 27) on todennut, että kir-

jasto on aina vetänyt puoleensa tunnollisia, tarkkoja ja sitoutuneita työntekijöitä. Alalle 

ovat hakeutuneet kirjoista tai musiikista pitävät ammattilaiset. Kirjastossa työskentelevä 

ammattilainen pitää ihmisten parissa työskentelystä ja arvostaa demokratiaa, tasa-

arvoa ja sivistystä.  

Tieto on perinteisesti määritellyt kirjastoalan identiteettiä. Kirjasto on tarjonnut perusoi-

keutta tietoon ja kirjastoammattilainen on ollut tiedonhaun ammattilainen. Joissakin 

kirjastoissa on henkilöstön tehtävänimekkeenä tietoasiantuntija. (Piippula 2015, 84.) 

Myös Vilkka (2015, 17) toteaa, että työelämä edellyttää asiantuntijoilta monenlaisia 

pätevyyksiä, taitoja, ominaisuuksia, valmiuksia ja kykyjä. Ne muuttuvat työn sisällön 

muuttuessa. Yhteiskunnan muutoksessa tulee kirjastoammattilaisella olla valmius ke-

hittää omaa osaamistaan.  

Kirjastossa johtajana ja esimiehenä toimiva tarvitsee hallinnon ja talouden osaamista, 

projektiosaamista, johdonmukaista otetta ja näkemystä esimiestyöstä sekä lainsää-

dännön tuntemusta. Hänen tulee työskennellä tuloksellisesti ja innostaa myös alaisian-

sa. (Sipilä 2007, 120.) IT-osaamista ja IT-osaajia tarvitaan viestintään ja toiminnan 

markkinointiin. Kirjaston on kehitettävä viestintää ja markkinoitava palveluitaan tietoyh-

teiskunnassa entistä tehokkaammin. (Sipilä 2007, 120.)  

Kirjastoammattilaisen tärkeimpiä taitoja ovat vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot ja 

valmius toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  Asiakkaat osallistuvat nykyisin 

aktiivisesti kirjaston toimintaan ja palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Vuorovai-

kutteisia palveluja kehitetään yhdessä eri asiakasryhmien kanssa. Kirjastoammattilai-

nen tarvitsee myös tietämystä ja osaamista eri sidosryhmien toimintatavoista kyetäk-

seen tehokkaaseen yhteistyöhön. Muita tärkeitä taitoja ovat muutosmyönteisyys ja halu 

uuden oppimiseen. Myös pedagoginen osaaminen, taito opettaa ja opastaa ovat vält-

tämättömyys kirjastoammattilaiselle. (Sipilä 2007, 120.) Pedagogisten taitojen ja val-

miuksien tarve kirjastotyössä on entistä tarpeellisempi.  Opettamisen taito ei ole help-

poa ja pedagogista taitoa vaaditaan, kun opetetaan asiakkaille, miten tietoa haetaan. 

(Sandelin 2007, 123.) 
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4.3 Digitaaliajan kirjastoammattilaisen osaaminen 

Kirjastoammattilaisten tulee hallita uudet teknologiat kuten blogit, chatit, wikit, flickrit ja 

erilaiset pelit. Pelit tuovat pojat ja miehet kirjaston asiakkaiksi. Pelit edistävät yhdessä-

oloa, ongelmanratkaisukykyä ja niissä on elementtejä informaatiolukutaidon edistämi-

seen ja digitaalisen kansalaisuuden edistämiseen. Kirjasto tarjoaa uuden teknologian 

laitteet, tilat, tukea ja neuvontaa. Tämä edellyttää kirjastoammattilaisilta teknologian 

hallintaa ja pedagogista osaamista. Kirjastoammattilaisilta vaaditaan myös medialuku-

taitoa ja kykyä toimittaa aineistosta erilaisia kokonaisuuksia ja julkaista niitä sähköises-

sä mediassa. (Sipilä 2007, 120 - 121.) Mwanikin mukaan (2018, 4 - 5) tulevaisuuden 

kirjastoammattilaisten tulee olla varustettu korkeatasoisella tietotaidolla, tiedonhakutai-

doilla ja digitaalisella lukutaidolla varmistaakseen tehokkaan palvelun tuottamisen. Web 

3.0:n ja web 4.0:n odotetaan kytkevän kirjastoammattilaiset, käyttäjät ja asiantuntijat 

yhteiseen informaation valtatiehen. On myös mahdollista, että kirjasto 3.0 ja kirjasto 4.0 

muuttavat järjestämättömän informaation verkoston systemaattiseksi ja käyttökelpoi-

seksi tiedoksi. Web 3.0 ja 4.0 sisältävät myös muita edistyksellisiä kehityskohteita ku-

ten 3D-tulostus, pajatoiminta ja kieliteknologiat. Kirjastoammattilainen tarvitsee myös 

taitoa sitouttaa kustantajat ja muut tiedon säilyttäjät kehittämään kestäviä säilyttämisen 

muotoja digitaaliselle sisällölle. 

Kirjastoammattilaisilta edellytetään tulevaisuudessakin yleissivistystä ja yhteiskunnan 

toiminnan ymmärtämistä, hyvää sisältöosaamista, eri kulttuurien tuntemusta sekä kiin-

nostusta itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Perinteinen kirjaesittely täydentyy 

uusilla tavoilla ja tekniikoilla vuorovaikutteisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

(Sipilä 2007, 122.) Kirjavinkkaus, eli kirjallisuuden esittely ja suosittelu, on Andersonin, 

Trottin ja Tarullin (2016, 203 - 208) mukaan tärkeä osa myös nykyaikaista kirjastopal-

velua. Muutokset asiakkaiden lukemisessa ovat pakottaneet kirjavinkkaajia lisäämään 

taitoihinsa e-kirjojen ongelmanratkaisun sekä antaneet mahdollisuuden kirjastoammat-

tilaisille erikoistua tekniseen tukeen kirjavinkkaustoiminnassaan. Monet kirjastoammat-

tilaiset ovat alkaneet tehdä vinkkausta digitaalisella kokoelmalla ohjatessaan asiakasta 

lataamaan e-kirjan. Myös asiakkaiden laitteita ja tiedostomuotoja koskevat kysymykset 

ovat lisääntyneet. Lukijoiden neuvonta, joka on yksi kirjastojen suosituimmista ja no-

peimmin kasvavista palveluista, vaatii onnistuakseen aikaa ja osaamista, mutta se ei 

ole osa nykyistä kirjastoalan koulutusta. Aikuiset yleisen kirjaston asiakkaat selvästi 

haluavat kirjavinkkauspalveluita ja kirjavinkkaajien suosittelemia kirjoja. Kirjavinkkaus-
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koulutuksen on kaikissa muodoissaan tehostuttava, jotta se mahdollistaa kirjastoam-

mattilaisten täyttävän tämän tarpeen parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kaikilla koulutustasoilla pitäisi olla käsitys siitä, mitä johtajalta vaaditaan. Hyvän johta-

jan tulee olla sekä luova visionääri että oman alansa asiantuntija. Vaikka kaikki eivät 

päädy johtavaan asemaan, on kuitenkin tietämys vaatimuksista hyvän yhteistyön edel-

lytys. Myös mentorointia pitäisi kehittää alalla. (Sandelin 2007, 124.) 

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan kokemuksen myötä saatua tietoa ja osaamista. Se on 

organisaatioiden keskeinen resurssi. Menestyvä organisaatio tunnistaa eri-ikäisten 

työntekijöiden osaamisen ja kehittää tapoja, joilla yhteistyö ja osaamisen siirtyy nuo-

remmille. (Pohjalainen 2016, 1 - 23.) Sydänmaanlakan (2017, 299) mukaan piilevä tieto 

on hiljaista tietoa. Piilevää tietoa on tieto, jota ei ole dokumentoitu. Tästä johtuen sitä 

on vaikea siirtää muille.  

Käytännössä opittua hiljaista tietoa on myös mielikuva kirjaston asiakkaasta ja asiak-

kaiden luokittelu. Tietoa siitä, mitä asiakas tarvitsee, täydentää sanaton viestintä.  Asi-

antuntemuksen ja ammattitaidon avulla on mahdollista tehdä oikeat johtopäätökset 

asiakkaan tarpeista. Hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat tärkeää hiljaista 

osaamista kirjaston tietopalvelussa. (Pohjalainen 2016, 74.) Kirjastonhoitajan työssä 

kehitytään asiantuntijaksi osallistumalla käytännön työhön työyhteisössä (Pohjalainen 

2016, 35). 

Uusi kirjaston käyttäjien trendi osoittaa, että tulevaisuudessa kysytään enemmän säh-

köisiä tietolähteitä. Sähköisistä kokoelmista on tullut välttämättömiä osana kirjaston 

kokoelmaa.  Kirjastojen on pysyttävä mukana tässä uudessa digitaalisessa ympäris-

tössä, jossa tiedon käyttäjät hallitsevat uudet digitaaliset teknologiat.  E-aineiston ym-

päristössä täytyy tulevaisuuden kirjastoammattilaisten hallita online-tietokannat, mitata 

käyttäjien online-toimintoja ja hallita muita sähköisten resurssien hallintajärjestelmiä. 

(Mwaniki 2018, 7 - 8.) 

Tilanteissa, joissa käyttäjillä ei ole pääsyä digitaalisen tietoon, kirjastoammattilaiset 

opastavat heitä verkkoon, jossa he voivat ladata tietoa tableteilleen. Kirjastonhoitajien 

on käsiteltävä monia sähköisten resurssien haasteita, kuten e-aineistojen digitaalinen 

tallennus. Niiden laitteet ja ohjelmistot ovat jatkuvassa muutoksessa. Suuri haaste on 

myös tiedon tuottaminen käyttäjille, jotka lukevat e-lehtiä, jotka siirtyvät alustalta ja jul-

kaisijalta toiselle sekä näiden tilien hallinta ja niiden oikeudet. (Mwaniki 2018, 7.) 
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Kirjastoammattilaisen täytyy nykyisin hallita e-aineiston lisenssimallit sekä lait ja sopi-

mukset kustantajien, toimittajien ja myyjien kanssa. Lisäksi tarvitaan tietoa e-aineiston 

hinnasta, hinnoittelumalleista, leasingista tai sisällön ostamisesta. Tulevaisuuden digi-

taalisessa maailmassa ovat kirjasto- ja tietoammattilaiset avainasemassa lajittelemas-

sa, järjestämässä, analysoimassa ja luokittelemassa tietoa internetistä, jotta käyttäjät 

tietävät mihin sivustoon voi luottaa ja mihin ei. (Mwaniki 2018, 7 - 9.) 

Shahbazi ja Hedayati (2016, 546) tutkivat digitaalisen kirjastoammattilaisen tarvitsemaa 

kompetenssia käymällä läpi 596 työpaikkailmoitusta kymmenessä eri maassa. Kolme 

suurinta olivat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Kanada, joissa oli julkaistu lähes 95 % kai-

kista tutkituista ilmoituksista. Ammattinimikkeet jakautuivat seuraavasti: IT -

kirjastonhoitaja 38 %, digitaalinen kirjastonhoitaja 36 %, metadata kirjastonhoitaja 17 % 

ja digitaalinen arkistonhoitaja 9 %.  

Valituista 109 ilmoituksesta selvitettiin, mitkä ovat digitaalisen kirjastonhoitajan työssä 

tarvittava tietämys, taidot ja tyypilliset ominaisuudet. Kymmenen tärkeintä ovat tutki-

muksen mukaan tietokantojen ja internetin hakumenetelmien tuntemus sekä hakujen 

kehittäminen ja tulosten parantaminen, tiedonhaun neuvonnan tuntemus, yleisimpien 

tietokantojen ja kirjautumisprosessien tuntemus, hakukoneiden ja internetluetteloiden 

tuntemus, digitaalisen kokoelmanhallinnan ja kirjastojärjestelmien tuntemus, digitaalis-

ten resurssien myyjien ja toimittajien tuntemus, web 2.0 palvelujen tuntemus, digitaali-

sen ympäristön lähdeaineistojen ja -palvelujen tuntemus, tietotekniikan perusteiden ja 

Windows-käyttöjärjestelmän tuntemus sekä ilmaisten tieteellisten www-sivujen tunte-

mus. (Shahbazi & Hedayati 2016, 544 - 545.)  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että digitaaliset kirjastonhoitajat tarvitsevat myös hyvät 

kommunikointitaidot, joustavuutta ja ongelmanratkaisukykyä palvellakseen asiakkaita 

ja ratkaistakseen heidän toimeksiantojaan. Heillä täytyy olla järjestelmällisyyttä, itseoh-

jautuvuutta ja ajanhallintaa, jotta he menestyisivät kirjastossa ja kykenevät työskente-

lemään ihmisten kanssa. (Shahbazi & Hedayati 2016, 547.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen menetelmät 

Opinnäytetyön aihe on muuttuva kirjastoammattilaisuus. Tarkoituksena on selvittää ja 

tutkia, millaisia valmiuksia ja osaamista Espoon kaupunginkirjaston eri tehtävissä tule-

vaisuudessa tarvitaan.  

Valittu aineistonkeruumenetelmä on kyselytutkimus ja se toteutetaan Surveypal-

kyselytyökalua käyttäen.  Kyselyn vastaajat valitaan alansa parhaiden asiantuntijoiden 

joukosta. Kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitetaan, mitä tietoa tästä tutkimusaiheesta 

on olemassa Suomessa ja maailmalla. Koottavan aineiston sisältö ja laajuus perustuu 

tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiin kysymyksiin.  

Tutkimukseni lähestymistapa on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tutkitaan mistä ele-

menteistä osaamistarpeet rakentuvat Espoon kaupunginkirjastossa. Aineistolähtöises-

sä analyysissa luodaan kyselytutkimuksen aineistosta kokonaisuus. Analyysiyksiköt 

valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 107 -114.) 

5.2 Aineiston keruu ja analysointi 

Tässä tutkimuksessa käyttökelpoinen aineistonkeruun menetelmä oli eliittiotanta. 

Haastateltaviksi valittiin henkilöt, joilta oletettiin saatavan parasta ja käyttökelpoisinta 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Määritellyt sopivuuden kriteerit asettivat rajoitteita haasta-

teltavien lukumäärälle, koska tietyn spesifisen alueen tuntevien asiantuntijoiden määrä 

kirjastossa on hyvin rajallinen. Tässä tutkimuksessa oli eliittiotannan vaiheessa seitse-

män vastaajaa. Määrää lisättiin lumipallo-otannalla yhdeksään. Lumipallo-otanta lähtee 

liikkeelle muutamasta avainhenkilöstä, jotka johdattavat tutkijan uuden haastateltavan 

luo. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99.) 

Kysely koostui seitsemästä kysymyksestä, joihin vastattiin avovastauksin.  Kysymyksil-

lä kartoitettiin millaista osaamista tarvitaan kirjaston lakisääteisten velvoitteiden hoita-

miseen sekä mitä osaamista ja taitoja kirjastossa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvi-
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taan. Erityisesti tarkasteltiin kirjastoammattilaisuuden edellyttämää osaamista, pedago-

gisten taitojen merkitystä sekä tulevaisuuden osaamista ja ammattinimikkeitä.  

Kun tutkitaan laadullisen tutkimuksen keinoin, millaisia valmiuksia ja osaamista kirjas-

ton eri tehtävissä tulevaisuudessa tarvitaan, ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Tutkimuk-

sessa pyritään ymmärtämään tiettyä toimintaa ja ennustamaan tulevaisuuden trendien 

vaikutusta siihen. Tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietä-

vät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja heillä on laaja kokemus asiasta. 

Haastateltavien valinnan tulee olla tarkoin harkittua ja tarkoitukseen sopivaa.  Heidän 

tulee olla sopiva näyte kokonaisuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98 - 99.) 

Aineiston riittävyyden kriteerinä on myös saturaatio eli kyllääntyminen.  Tällä tarkoite-

taan tilannetta, jossa aineisto toistaa itseään ja uudet haastateltavat eivät tuota tutki-

musongelman kannalta uutta tietoa. Tietty määrä aineistoa tuo esiin teoreettisen tie-

don, joka kyseisestä tutkimuskohteesta on mahdollisuus saada. Kokemukset kyllään-

tymispisteestä ovat vaihtelevia, mutta noin 15 vastausta riittää yleensä aineiston kyl-

lääntymiseen. Tämä edellyttää tietenkin, että tutkija on tarkoin määritellyt, mitä aineis-

tosta on hakemassa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99 - 100.) 

Kyselytutkimuksella kerätty tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin 

päämääränä on luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ongelmasta. Sisällön analyysilla jär-

jestetään aineisto selkeään muotoon kadottamatta kuitenkaan sen informaatiosisältöä. 

Hajanaisesta aineistosta luodaan selkeä ja yhtenäinen informaatio tutkittavasta ongel-

masta tarkoituksena informaatioarvon lisääminen ja selkeiden ja luotettavien johtopää-

tösten mahdollistaminen.  Aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkin-

taan. Aineisto hajotetaan aluksi osiin ja käsitteellistetään ja lopuksi kootaan uudella 

tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) 

 

 

 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Raija Helle 

5.3  Tutkimuksen luotettavuus  

Tämän tutkimuksen luotettavuus saavutetaan suunnitelmallisuudella ja laadun valvon-

nalla. Opinnäytetyön tekijällä on pitkä kokemus alalta ja hän tuntee tutkimuskohteen 

hyvin. Lisäksi hän luottaa vastaajien asiantuntemukseen ja vilpittömyyteen. 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuusmittarit on kehitetty kvantitatiivisessa tutkimukses-

sa. Yhteiskuntatieteellisiä ilmiöitä ei voi tutkia laboratorion vakioiduissa olosuhteissa. 

Tutkittavien ilmiöiden ja ihmisten toiminta ei ole kaavamaista, vaan ympäristö muuttuu. 

Tästä johtuen on yhteiskuntatieteellisten tutkimusten luotettavuus ongelmallista. (Ka-

nanen 2017, 173.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole yksiselitteisiä ohjeita ja käy-

täntöjä. Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida kokonaisuutena, jolloin sen 

sisäinen johdonmukaisuus korostuu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163.) 

Tutkimuksen luotettavuuden mittarit reliabiliteetti ja validiteetti mittaavat tutkimuksen 

luotettavuutta ja laatua. Reliabiliteetti liittyy tutkimuksen toteutukseen ja tarkoittaa tulos-

ten pysyvyyttä eli toistettavuutta.  Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita 

ja aineiston analyysi tehdään oikein. (Kananen 2017, 174 - 176.) 

Myös tiedon ja tiedon tuottajan luotettavuutta sekä arvoa lähdemateriaalina voidaan 

arvioida kriittisesti usealla eri tavalla. Tiedon luotettavuus riippuu merkittävästi aineiston 

tyypistä. Ennakkoarvioinnin tai vertaisarvioinnin läpikäyneet tieteellisten lehtien artikke-

lit ovat luotettavuudeltaan korkeatasoisia. (Helsingin yliopisto 2018.) Tässä opinnäyte-

työssä lähdeaineisto on tuoretta ja artikkelit pääosin vertaisarvioitu. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Osaamistarpeet Espoon kaupunginkirjastossa  

Muuttuvaa kirjastoammattilaisuutta analysoitiin Sydänmaanlakan (2017, 298) esittämän 

osaamisen määritelmän mukaisesti. Yksilön osaaminen muodostuu sen mukaan tie-

doista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja kontakteista.  Organisaation osaaminen 

muodostuu kulttuurista, toimintatavoista ja prosesseista.  

6.1.1 Aktiivinen kansalaisuus ja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vuoropuhelu 

Aluksi kartoitettiin, mitä osaamista tarvitaan, jotta voidaan edistää uuden kirjastolain 

edellyttämä aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

(Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 2 §.) Tässä osiossa tulee esiin kirjaston 

rooli yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana.   

Kirjastoammattilaiselta edellytetään ymmärrystä eri kulttuureista ja kykyä seurata aktii-

visesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita ja virtauksia Suomessa ja kansainvälises-

ti. Kirjaston odotetaan lisäksi ottavan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Kirjastoammat-

tilaisella tulee olla tieto siitä, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja miten kansalaisen 

tulee toimia eri tilanteissa. 

Tarvittavia taitoja ovat perinteiseen kirjastotoimintaan liittyvät kokoelman hoitaminen ja 

kehittäminen sekä tiedon käsittely ja välittäminen. Uudempia ovat tapahtumatuotantoon 

liittyvät taidot, kuten tapahtuman suunnittelun, markkinoinnin, toteuttamisen ja juonta-

misen osaaminen sekä erilaisten vierailuryhmien isännöimisen taito.  

Tutkimuksessa nousevat esiin myös erilaiset vuorovaikutustaidot, kuten keskustelutai-

to, kyky edistää dialogia ja taito kommunikoida luontevasti eri sidosryhmien kanssa. 

Myös viestimisen taitoja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa tarvitaan. Muita tarvit-

tavia taitoja ovat sosiaaliset taidot, organisointitaidot ja taito priorisoida. Kirjastoammat-

tilaisella tulee olla myös pedagogisia taitoja. Hänen on osattava opastaa kansalaisia 

tiedonlähteiden arviointiin ja kriittiseen asenteeseen.   

Näiden kovien taitojen lisäksi tarvitaan kirjastoammattilaiselta erilaisia osaamisen asen-

teellisia elementtejä, kuten malttia, neutraalisuutta ja asiallisuutta. Muiksi tarvittaviksi 
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asenteiksi nousevat rohkeus, innostus ja sisäinen palo sekä eettinen, moraalinen ja 

kulttuurinen vastuu. Kirjastoammattilaisen tulee lisäksi osata olla esillä ja nostaa faktoja 

kirjaston asiakkaiden tietoisuuteen. 

6.1.2 Tietopalvelu, ohjaus ja tuki monipuoliseen lukutaitoon 

Seuraavaksi kartoitettiin, mitä osaamista tarvitaan, jotta kirjasto pysyy tarjoamaan uu-

den kirjastolain edellyttämä tietopalvelua, ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon. 

(Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 2 §.) Tässä kohdassa korostuu uuden tek-

niikan vyöry kirjastoon ja siihen liittyvät täysin uudentyyppiset osaamistarpeet. 

Kirjastoammattilaisella tulee olla hyvä yleissivistys ja koulutus ja hänen tulee olla hyvin 

perillä ympäröivästä maailmasta ja kirjastoalasta. Hänellä on oltava tieto- ja kaunokir-

jallisuuden tuntemus. Hänen on tunnettava yleisimmät modernit verkkopalvelut, tieto-

kannat ja verkkosisällöt sekä yleisimmät modernit päätelaitteet.  

”Tarvitaan kouluttautuneita, pedagogisesti suuntautuneita, sivistyneitä ihmisiä, jotka ovat 

laaja-alaisesti perillä maailmasta ja kirjastomaailmasta ja elävät teknisesti tässä päiväs-

sä.” 

Kirjastoammattilaisella täytyy olla taitoa ja osaamista tiedonhausta sekä kyky löytää ja 

käyttää monipuolisia ja luotettavia lähteitä.  Hänellä täytyy olla monipuolista lukutaidon 

osaamista, esimerkiksi informaatiolukutaito, medialukutaito, tietokoneen lukutaito ja 

muodon lukutaito. Hänen tulee olla mediakasvatusosaamista ja hänen on osattava 

edistää lasten kriittistä suhtautumista tietoon sekä edistettävä valeuutis-kriittisyyttä. 

Hänen täytyy hallita moderni tekniikka ja tietotekniikka sekä hänen on osattava markki-

noida näihin perustuvia uusia palveluita.  Hänen täytyy osata mallintaa, tulostaa 3D-

tulostimilla ja pitää tekniset taitonsa ajan tasalla. Hänellä tulee olla pedagogisia taitoja 

ohjata ja opastaa teknologian käytössä ja käyttöönotossa. Hänellä tulee olla empaatti-

suutta, hyvät vuorovaikutustaidot ja hänen on osattava mukautua erilaisiin kommuni-

kaatiotilanteisiin. Työssään hän tarvitsee halua ja kykyä oppia ja omaksua uutta, sekä 

kykyä havaita varhaisessa vaiheessa uusia ilmiöitä. 
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6.1.3 Kirjastoammattilaisen viisi keskeistä osaamista ja taitoa 

Kolmannessa kysymyksessä kartoitettiin, mitä osaamista kirjastoammattilaisuus edel-

lyttää. Vastaajia ja pyydettiin listaamaan viisi keskeistä osaamista tai taitoa. Niistä tär-

keimmiksi nousivat seuraavat:  

 Kyky, halu, kiinnostus, uteliaisuus ja avoimuus oppia uusia asioita (7 mainintaa) 

 Sosiaaliset taidot ja asiakkaan empaattisen kohtaamisen taito (6 mainintaa) 

 Pedagogiset taidot, eli kyky jakaa tietoa (5 mainintaa) 

 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot (4 mainintaa) 

 Analyyttinen ja systemaattinen ajattelutapa ja ratkaisukeskeisyys (4 mainintaa) 

 Tietotekniset taidot ja digitaidot (4 mainintaa) 

Perinteinen kokoelmaosaaminen ja tiedonhaun taidot jäivät astetta pienemmälle huo-

miolle: 

 Tiedonhaun ja tiedon analysoinnin taidot (3 mainintaa) 

 Kriittisen ajattelun taito ja objektiivisuus (3 mainintaa) 

 Sisällöntuntemus ja kokoelmaosaaminen (2 mainintaa) 

 Monilukutaito ja medialukutaito (2 mainintaa) 

 Markkinointitaito (2 mainintaa) 

Kirjastoammattilaisilta edellytetään vastaajien mukaan myös seuraavaa osaamista ja 

taitoja (1 maininta): sivistystä, kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta, omien palvelujen ja 

käyttösääntöjen tuntemista, kykyä toimia ryhmässä, vastuun ymmärtämistä, aikaan-

saavuutta, kykyä kääriä hihat ja näkemystä kirjaston asemasta ja tehtävistä. 

6.1.4 Pedagogiset taidot  

Espoon kaupunginkirjastossa 1.10.2017 tehty kirjastonimikkeiden uudistus nosti peda-

gogiset taidot keskiöön. Aiemmin kirjastoinformaatikon tehtävissä työskennelleet kirjas-

toammattilaiset ovat nykyisin johtavia kirjastopedagogeja ja kirjastopedagogeja. Vas-

taajia pyydettiin kertomaan, mitä pedagogiset taidot heidän mielestään kirjastossa 

merkitsevät. Vastauksista nousi esiin perinteisiä pedagogisia taitoja, mutta myös uusia 

pedagogiikan ilmenemismuotoja. 
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Vastausten pohjalta pedagogisten taitojen lähtökohta kirjastossa on keskustelun ja 

viestinnän taito, jolla asiakkaan tarpeet saadaan selvitettyä. Nämä ovat sosiaalisia tai-

toja kuten, asiakkaan kohtaamisen taito, kuuntelemisen taito, tilanteenlukutaito, tilan-

teeseen mukautumisen taito sekä taito asettua asiakkaan asemaan. Tämä merkitsee 

vastaajien mukaan esiintymiskykyä sekä kriittisten keskustelujen osaamisen taitoa. 

Vastaajien näkemyksen mukaan kirjastossa perinteinen pedagoginen taito on tiedon, 

taidon ja osaamisen jakamista asiakkaiden ja muun henkilökunnan kesken. Se on ha-

lua ja kykyä ohjata ja opettaa asiakkaille asioita erilaisia opetustapoja käyttäen, toisi-

naan puhtaan asiantuntijuuden jakamista ja toisinaan hienovaraista ohjaamista. Kirjas-

topedagogi pystyy opastamaan niin, että ottaa kyselijän ja ymmärtäjän roolin. Pedago-

giikka merkitsee joillekin vastaajille myös asiaosaamista ja kykyä analysoida ja erotella 

tietoa niin, että asiakas sen ymmärtää, ja että asiantuntijuus ja osaaminen saadaan 

jakoon. 

Nouseva pedagoginen trendi kirjastossa on vastaajien mukaan, että asiakkaat ja henki-

lökunta oppivat toisiltaan ja asiakkaat jakavat omaa osaamistaan toinen toisilleen. Tä-

mä merkitsee kirjastopedagogille mahdollisuutta kartuttaa omaa osaamistaan ja rohke-

utta suostua yhdessä oppimiseen asiakkaan kanssa. Kirjasto on luova oppimisympäris-

tö, jossa ihmiset inspiroivat toinen toisiaan. Oppimista tapahtuu joka suuntaan, jolloin 

sekä henkilökunnan että asiakkaiden osaaminen kehittyy. Jokainen vuorovaikutustilan-

ne kirjastossa on pedagoginen tilanne.   

6.2 Kirjasto vuonna 2033  

Seuraavissa kysymyksissä kartoitettiin kirjaston tulevaisuutta vuonna 2033.  Vastaajilta 

kysyttiin tulevista ammattinimikkeistä ja niihin liittyvästä kirjastoammatillisesta osaami-

sesta. Lisäksi tutkittiin kirjaston elinvoimaisuuden edellyttämää osaamista. 

6.2.1 Ammattinimikkeet tulevaisuuden kirjastossa  

Tässä kysymyksessä vastaajat pääsivät visiomaan Espoon kaupunginkirjaston tulevai-

suuden ammattinimikkeitä vuonna 2033. Näistä heijastuvat myös tulevaisuuden kirjas-

toammattilaisen tarvitsemat tiedot, taidot ja valmiudet. Ammattinimikkeen kautta haet-

tiin vastaajien visioita niistä osaamisen alueista, joita kirjastossa jatkossa tarvitaan.  
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Ammattinimikkeiden perinteisen ryhmän muodostavat kirjaston substanssiosaajat. Tä-

män ryhmän ammattinimikkeiksi ehdotettiin tietoasiantuntija, kulttuuriopas, nuoriso-

ohjaaja ja moniosaaja. Perinteinen asiakaspalveluosaajien ryhmä pitää sisällään am-

mattinimikkeet asiointineuvoja, selvittäjä, asiakaspalvelukouluttaja, vuorovaikuttaja, 

kysymyksiin vastaaja-auttaja ja yhteisöpedagogi. Modernia kirjastopalvelua kuvastavat 

ammattinimikkeet palvelumuotoilija, tapahtumakoordinoija ja yhteistyökoordinaattori.  

 

Visionäärisiä, tulevaisuuteen tähtääviä nimikkeitä mainittiin myös runsaasti. Osa näis-

täkin heijastelee perinteistä kirjastotoimintaa uudella nimikkeellä, kuten saduttaja, help-

pari, tarinataitaja ja kokoelmacoach. Osasta on tunnistettavissa myös uusia toimintoja 

ja palveluita. Näitä nimikkeitä ovat visionääri, mainosguru, totuuden etsijä, tiedon ruoti-

ja, robotti, koutsaaja ja byrokratiatulkki.  

 

Osalle vastaajista nykyiset ammattinimikkeet sekä yleisesti käytetyt kutsumanimet ovat 

hyviä tulevaisuudessakin. Näitä ovat asiakasopas, kirjastoneuvoja, kirjastopedagogi, 

johtava kirjastopedagogi, asiakaspalvelupäällikkö, kirjastopalvelupäällikkö ja kirjasto-

palvelujen johtaja sekä kutsumanimistä yleisin kirjastotäti. 

6.2.2 Osaaminen vuonna 2033  

Lopuksi haluttiin selvittää, millä osaamisella kirjasto on elinvoimainen vuonna 2033. 

Kysymys ymmärrettiin vastaajien keskuudessa laajasti ja esiin nousi varsinaisen 

osaamisen lisäksi myös muita kirjaston menestystekijöitä ja toimintoja. 

Kirjasto toimii vastausten mukaan vuonna 2033 edelleen tarinoiden ja kulttuurin välittä-

jänä. Toiminta käsittää yhä aineiston lainaamista sekä tilan tarjoamista. Näiden hoita-

miseen tarvitaan aineistojen tuntemusta, tietoa ajantasaisten sisältöjen hankkimiseen, 

teknistä osaamista, taitoa kokoelman hoitamiseen ja kykyä ohjata asiakkaita tiedon 

pariin.  

 

Asiakaspalvelu-, neuvonta-, viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen korostu-

vat tulevaisuuden kirjastossa. Kirjastoammattilaiselta vaaditaan kykyä kohdata asiakas, 

kykyä innostaa, kykyä auttaa ja kykyä osata olla ihminen ihmiselle.  Kirjastolla on myös 

tärkeä rooli opastaa ihmisiä selviämään ekologisessa ja sosiaalisessa murroksessa. 
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Vastaajien mukaan kirjastoammattilaisella on oltava kyky oppia, kyky toimia tavoitteelli-

sesti ryhmässä ja muutosvalmiutta ja -halukkuutta uuden oppimiseen. Häneltä edellyte-

tään myös kykyä tehdä töitä, kestävyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä saada aikaan. 

Hän ei pelkää muutoksia, vaan tarttuu haasteisiin innolla. 

 

Kirjastolta vaaditaan vastausten mukaan monipuolista osaamista. Kaikki nykyinenkin 

osaaminen on tarpeen, mutta myös ja uusia, nyt vielä tietymättömissä olevia osaamisia 

tarvitaan. Myös kirjastoammattilaisten harrastuksista ja luonteenpiirteistä kumpuava 

osaaminen on hyödyllistä tulevaisuuden kirjastossa. 

 

Vuonna 2033 kirjaston elinvoimaisuus perustuu yhä enemmän ajan hermolla olemi-

seen ja taitoon ankkuroitua ympäröiviin verkostoihin. Kirjaston on tunnettava yhteisön-

sä, osattava olla yhteiskunnallisesti aktiivinen ja osattava seurata aikaansa proaktiivi-

sesti.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1 Pohdinta 

Kirjastoalan yksi keskeinen tutkimuskohde on, mitä työtä kirjastossa jatkossa tehdään, 

mitä valmiuksia ja ammatteja näiden tehtävien ja palveluiden tuottaminen edellyttää ja 

millaista henkilöstöä tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä osaamista kirjastoammattilaisilta 

tulevissa tehtävissä edellytetään.  

Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää, mitä osaamista Espoon kaupunginkirjastossa 

tulevaisuudessa tarvitaan. Kirjastotyön muutoksiin keskityttiin työn teoriaosuudessa ja 

osaamistarpeita kartoitettiin empiirisessä osuudessa. Opinnäytetyössä selvitettiin 

myös, miten yleisen kirjaston tehtävät tulevat muuttumaan ja mitä osaamista kirjasto-

ammattilaisilta tulevissa tehtävissä edellytetään.  

Tutkimuksen tulokset olivat sekä yllättäviä että tulevaisuuteen tähtäävien kysymysten 

osalta myös hieman hälyttäviä. Vaikka avovastauksiin vastattiin runsassanaisesti ja 

hyvin kysymyksiin paneutuen, yksikään vastaaja ei tunnistanut uusia ja mullistavia 

osaamistarpeita. Myöskään uusi pajaosaamiseen liittyvä tieto, taito ja palveluosaami-

nen eivät nousseet vastauksissa esiin. Vastauksista puuttui Espoon kaupunginkirjastol-

le tyypillinen rohkeus, uskallus ja heittäytyminen uusien ideoiden vietäväksi. 

Tutkimuksessa kysyttiin aluksi, mitä osaamista tarvitaan, jotta kirjasto voi edistää aktii-

vista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja toisaalta voi 

tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon. Yksikään vastaaja ei 

tuonut tutkimustulosten näissä kohdissa esiin mitään uutta ja mullistavaa osaamistar-

vetta. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen uuden kirjastolain (Laki yleisistä kirjastoista 

29.12.2016/1492, 2 §) edellyttämät tehtävät kyetään vastausten mukaan hoitamaan 

Espoon kaupunginkirjastossa nykyisellä osaamisella. 

Tutkittaessa, mitä osaamista kirjastoammattilaisuus edellyttää, vastaajia pyydettiin ni-

meämään viisi keskeistä osaamista tai taitoa. Näistä keskeisimmiksi nousivat taidot, 

jotka eivät edusta perinteisen kirjastoammattilaisen tietopuolista ydinosaamista. Huo-

mionarvoista on, että eniten mainintoja saaneet osaamiset eivät varsinaisesti liittyneet 

kirjaston perinteiseen substanssiosaamiseen, kuten kokoelmaosaamiseen ja tiedon-

haun taitoihin. Kirjastoammattilaisen keskeiset osaamiset ovat vastausten perusteella 
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enemmänkin henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin opittua osaamista: avoimuus oppia 

uusia asioita, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja pedagogiset taidot.  

Tämä tutkimustulos vastaa hyvin Corrallin (2006, 36) jo vuonna 2006 kuvaamaa kirjas-

to- ja informaatioalan rajoja ylittävää osaamista, joka on yhä enemmän päällekkäin 

opettamisen ja oppimisen, tutkimisen ja konsultoinnin sekä informaatioteknologian ja 

koulutuksen kehittämisen kanssa. Myös Hokkasen (2015, 7 - 9) mainitsemassa sosiaa-

lisessa kirjastossa, joka tarjoaa asiakkailleen monenlaisia uusia toiminnan mahdolli-

suuksia ja uutta sisältöä ja sivistystä, tarvitaan tutkimuksessa esiin tullutta henkilökoh-

taisiin ominaisuuksiin liittyvää osaamista. Hiljainen tieto, joka Pohjalaisen (2016, 1 - 23) 

mukaan on organisaatioiden keskeinen resurssi, ei noussut vastauksissa esiin omalla 

nimellään. Sen sijaan vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot mainittiin useissa vastauk-

sissa. Pohjalaisen mukaan hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovatkin tärkeää 

hiljaista osaamista kirjastossa. 

Tarkemmin kartoitettiin pedagogista osaamista. Se nousi Espoon kaupunginkirjastossa 

esiin vuoden 2017 syksyllä toteutetussa nimikeuudistuksessa, jossa kirjastoinformaa-

tikko muuttui kirjastopedagogiksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä pedagogiset 

taidot kirjastossa eri vastaajille merkitsevät. Sipilä (2007, 120) totesi jo aikoinaan, että 

myös pedagoginen osaaminen, taito opettaa ja opastaa ovat välttämättömyys kirjasto-

ammattilaiselle. Myös Sandelin (2007, 123) korostaa, että opettamisen taito ei ole 

helppoa: pedagogista taitoa vaaditaan, kun opetetaan asiakkaille, miten tietoa haetaan. 

Perinteisistä pedagogisista taidoista nousi tämän tutkimuksen vastauksissa esiin esi-

merkiksi keskustelun ja viestinnän taito, sosiaaliset taidot sekä tiedon, taidon ja osaa-

misen jakamisen taito. Useille vastaajille pedagogiset taidot kirjastossa merkitsevät 

kuitenkin sitä, että asiakkaat ja henkilökunta oppivat toisiltaan ja asiakkaat jakavat 

omaa osaamistaan toinen toisilleen. Kirjasto onkin luova oppimisympäristö, jossa ihmi-

set inspiroivat toinen toisiaan. Kun asiakkaiden oppimistarpeet otetaan huomioon kuten 

Haapala (2015, 85) toteaa, saadaan aikaan kirjastojen toimintaa kehittäviä oppimisym-

päristöjä, ja tietotekniikkaa hyödyntävä kirjastopedagogiikka luo edellytykset elinikäisel-

le oppimiselle.  

Viidentoista vuoden päähän tähtäävissä kysymyksissä kysyttiin kirjaston tulevaisuuden 

ammattinimikkeitä ja sitä, millä osaamisella kirjasto on elinvoimainen vuonna 2033. 

Näissä vastauksissa oli mahdollisuus visioida tulevaisuutta. 
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Ammattinimikkeet heijastavat tulevaisuuden kirjastoammattilaisen tarvitsemia tietoja, 

taitoja ja valmiuksia. Kirjastossa kirjojen ja muun perinteisen aineiston rooli vähenee ja 

erilaisten palveluiden tarve lisääntyy. Kirjastossa tarvitaan eri alojen osaajia ja ammatti-

ryhmiä, esimerkiksi IT -asiantuntijoita ja nuoriso-ohjaajia erilaisine uusine nimikkeineen. 

Perinteisten substanssiosaamista kuvaavien ammattinimikkeiden lisäksi saatiin vasta-

uksissa esiin uudempia, mutta kuitenkin nykyistä kirjastopalvelua kuvaavia ammat-

tinimikkeitä, esimerkiksi palvelumuotoilija, tapahtumakoordinoija ja yhteistyökoordinaat-

tori. Tulevaisuuden ammattinimikkeistä lennokkaimpia ovat esimerkiksi helppari, koko-

elmacoach ja koutsaaja. Myös kutsumanimistä yleisin, kirjastotäti, on edelleen voimis-

saan. Merkillepantavaa ja yllättävää tutkimuksen tuloksissa oli, että Shahbazin ja He-

dayatin (2016, 546) laajassa tutkimuksessa esiin nostamia digitaalisen kirjastoammatti-

laisen nimikkeitä IT –kirjastonhoitaja,  digitaalinen kirjastonhoitaja,  metadata kirjaston-

hoitaja ja digitaalinen arkistonhoitaja ei vastauksissa  juuri mainittu.  

Kirjaston elinvoimaisuus vuonna 2033 riippuu vastausten mukaan seuraavista osaami-

sen alueista, mutta myös muista osaamista vaativista menestystekijöistä ja toiminnois-

ta. Tarinoiden ja kulttuurin välittäminen ja aineiston lainaaminen edellyttävät perinteistä 

kokoelman hoitamista ja aineistojen tuntemusta.  Pedagogisia taitoja ja vuorovaikutus-

taitoja tarvitaan myös. Useat vastaajat korostivat muutosvalmiutta ja kykyä sekä halua 

uuden oppimiseen. Kirjastoammattilainen ei pelkää muutoksia, vaan tarttuu haasteisiin 

innolla. Vastausten mukaan myös uusia, nyt vielä tietymättömissä olevia osaamisia 

tarvitaan. Kirjaston elinvoimaisuus perustuu yhä enemmän ajan hermolla olemiseen ja 

taitoon ankkuroitua ympäröiviin verkostoihin. Vastauksissa ei korostunut Mwanikin 

(2018, 4-5) mainitsemat tulevaisuuden kirjastoammattilaisten korkeatasoiset tietotaidot, 

tiedonhakutaidot ja digitaalinen lukutaito ja kyky kytkeytyä web 3.0:n ja web 4.0:n mu-

kaiseen kirjastoammattilaisten, käyttäjien ja asiantuntijoiden yhteiseen informaation 

valtatiehen.  

Hälyttävä tutkimustulos oli, että Espoon kaupunginkirjaston pajaosaamiseen liittyvä 

tieto, taito ja palveluosaaminen eivät nousseet vastauksissa esiin. Paja on kuitenkin 

erilaisten kehityshankkeiden keihäänkärki ja rohkeiden visioiden toteuttaja. Pajatyyppi-

nen toiminta on kirjastossa se, jolla voidaan myös nopeimmin reagoida toimintaympä-

ristön ja palvelutarpeen muutoksiin. Pajassa tarvitaan jatkossa myös eniten ja ensim-

mäisenä uudenlaista kirjastoammattilaisuutta. Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin mi-

tään rohkeaa ennakkoluulotonta visiota siitä, mitä kirjasto ja pajatoiminta viidentoista 

vuoden kuluttua tarjoavat ja mikä on siihen vaadittava osaaminen. 
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7.2 Kehittämisehdotukset 

Tutkimuksen tulokset olivat tavallaan yllättäviä.  Aineistosta ei nouse esiin merkittäviä 

osaamistarpeita. Kaikki vastaajat uskoivat tulevaisuuteen ja siihen, että kirjastoammat-

tilaisen osaaminen ja muuntautumiskyky riittävät myös tulevaisuudessa. Tästä tulok-

sesta johtuen tulee Espoon kaupunginkirjaston johdon tarkkailla osaamista ja sen riittä-

vyyttä asiakasrajapinnassa, kuunnella heikkoja signaaleja, visioida entistä rohkeampaa 

pajatoimintaa ja ottaa käyttöön uusia työkaluja tulevaisuuden ennakointiin. 

Osaamista on seurattava jatkuvasti. Välitön osaamistarve saadaan parhaiten esille 

asiakasrajapinnassa tapahtuvalla tutkimuksella. Otalan (2018, 171) mukaan organisaa-

tion tulee tunnistaa tarvitsemansa osaamisalueet ja osaamistarpeita on kartoitettava 

jatkuvasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ellei osaaminen ole vaaditulla 

tasolla, siihen tulee reagoida perehdytyksellä, sisäisellä koulutuksella tai rekrytoinnilla.  

Johdon tulee kuunnella heikkoja signaaleja ja reagoida asiakasrajapinnassa tapahtu-

viin kysynnän muutoksiin. Asiakasrajapinnassa ilmenevä osaamisvaje voi olla heikko 

signaali nousevasta trendistä. Asiakasrajapinnassa tehtävällä tutkimuksella saadaan 

esiin myös uudet asiakaspalvelutarpeet ja niiden toteuttamiseen vaadittava uusi osaa-

minen. 

Espoon kaupunginkirjaston pajatoiminta tarvitsee uuden keihäänkärjen. Kirjaston pitäisi 

pikaisesti kartoittaa, visioida ja innovoida, millaista pajatoiminta on vuonna 2033, mikä 

megatrendi sen toimintaan eniten vaikuttaa ja mitä uutta osaamista tarvitaan. Pajan 

tarjonnan ei tarvitse välttämättä olla asiakastarpeesta lähtevää, vaan se voi syntyä uu-

sista mahdollisuuksista, joita toimintaympäristön ja teknologian kehityksen muutokset 

tuovat tullessaan.  

Käyttökelpoinen menetelmä tulevaisuuden tutkimiseen on Villi kortti iskee -menetelmä 

(Hiltunen 2017, 217). Siinä tutkitaan yllättäviä tapahtumia, joilla on suuria vaikutuksia 

toimintaympäristössä. Menetelmässä listataan ensin ne trendit, joihin palvelu eniten 

liittyy. Toiseksi mietitään, millainen yllättävä tapahtuma, villi kortti, voi muuttaa trendin 

suuntaa. Lopuksi mietitään, miten organisaatio tähän reagoisi ja mitä muutoksia palve-

luun tehtäisiin uutta toimintaympäristöä ajatellen. Tämä tulisi toteuttaa esimerkiksi hen-

kilökunnan kehittämispäivillä. 
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7.3 Lopuksi 

Suomessa on 80-luvun jälkeen tapahtunut suuria muutoksia ammattirakenteessa.  

Vuoden 2017 työntekijät edustavat erilaista joukkoa kuin muutama vuosikymmen sit-

ten. Osa kehityksestä on hitaampaa ja osa epätasaista, koska työtä tekevä väestö uu-

siutuu vähitellen kymmenien vuosien aikana. Tänä vuonna peruskoulussa koodaamista 

opiskeleva valmistuu diplomi-insinööriksi 2030-luvun alkupuolella. (Demos Helsinki & 

Demos Effect 2017, 7.) Tämä esimerkki kuvastaa hyvin sitä murrosta, joka kirjastonkin 

henkilökunnan osaamistarpeessa on käynnissä. Jo tällä hetkellä tulisi kirjastoammatti-

laisilla kuitenkin olla valmiudet ohjata ja opastaa näitä koululaisia koodaamisen taidois-

sa. 

Millaista osaamista tulevien palvelujen tuottaminen edellyttää kirjastoammattilaiselta?  

Tämän tutkimuksen mukaan osaamistarpeiden kehittyminen on jatkuvaa, mutta kirjas-

tolla ja kirjastoammattilaisella on hyvät valmiudet vastata tähän kehitykseen.  Kirjas-

tonhoitaja ja kirjailija Meredith Farkas on jo vuonna 2006 kiteyttänyt tulevaisuuden kir-

jastoammattilaisen tarvitsemat tiedot ja taidot tavalla, joka pätee vielä tänään ja myös 

tulevaisuudessa.  

Teknologiat tulevat ja menevät. Muutos on väistämätön.  Mikäli kirjastoammattilaiset 

kykenevät sopeutumaan muutokseen, omaksumaan helposti uusia teknologioita, py-

symään ammatin muutoksissa ajan tasalla, mikäli he pystyvät kehittämään nykyisiä ja 

suunnittelemaan uusia palveluita, jotka täyttävät eri asiakasryhmien tarpeet, mikäli he 

ovat valmiita arvioimaan teknologioita ja myymään ideoita ja markkinoimaan palveluita, 

he pystyvät paremmin kohtaamaan vaihtuvien käyttäjäryhmien ja vaihtuvien teknologi-

oiden haasteita. (Farkas 2006.) 
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