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Fantasia á tre – 
musiikkioppilaitoskirjastolaisten 
haasteet muuttuvassa maailmassa

Suomalainen musiikkikasvatus on menestystarina, josta on muokattu 
yksi suomalainen vientituote. Menestystarinan taustavoimana ovat vai-
kuttaneet myös musiikkioppilaitoksissa toimivat kirjastot. Ilman kaikkien 
saavutettavissa olevaa, ilmaista ja kattavaa musiikkioppilaitoskirjastojen 
verkostoa, laaja-alainen ja monipuolinen musiikkikasvatus tuskin olisi 
mahdollista nyt – eikä ole tulevaisuudessakaan. Jotta musiikkioppilaitoskir-
jastot säilyisivät elinvoimaisina resurssien vähentyessä ja menestystarina 
voisi jatkua, oli niissä työskentelevien kirjastoammattilaisten verkostoidut-
tava. Tähän tarpeeseen syntyi musiikkioppilaitoskirjastolaisten toiminta-
ryhmä eli tuttavallisemmin Muska. Sen tavoite on jakaa tietoa, käytänteitä 
sekä luoda uusia työvälineitä yhteisesti käytettäviksi.

PRELUDI

Kesällä 2017 IAML:n (International Association of Music Libraries, Music 
Archives and Music Information Centres) vuotuinen kongressi järjestettiin 
Latviassa, tapahtumapaikkana oli Riiassa sijaitseva Latvian kansalliskirjas-
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to. Suomalaisedustajia oli paikalla suhteellisen hyvin erilaisista musiikki-
kirjastoista, ehkäpä siksi, että tällä kertaa konferenssi järjestettiin lähellä ja 
matka- ja majoituskustannukset olivat edullisia. Eräällä lounastauolla yh-
teisen pöydän ääreen kerääntyi joukko samanhenkisiä suomalaisia musiik-
kioppilaitoskirjastolaisia. Riikaan saakka piti siis matkustaa, jotta eri puolil-
ta Suomea päästiin saman pöydän ääreen.

Keskustelun lomassa saatiin idea luoda pysyvämpi musiikkioppilai-
toskirjastolaisten toimintaryhmä Suomeen. Ajatus alkoi vähitellen siirtyä 
toteutukseen seuraavan syksyn aikana ja keväällä 2018 Suomen musiikki-
kirjastoyhdistyksen kevätseminaarissa Tampereella ryhmä esittäytyi: Mu-
siikkioppilaitoskirjastolaiset, lempinimeltään Muska-ryhmä. Ryhmän vetu-
reina ovat alusta saakka olleet Maaria Harviainen (Taideyliopiston kirjasto), 
Jaska Järvilehto (Helsingin konservatorion kirjasto) ja Tiina Tolonen (Oulun 
ammattikorkeakoulun kirjasto / Oulun yliopiston kirjasto vuodesta 2020 
eteenpäin). Kevään 2018 jälkeen Muska-ryhmä on järjestänyt vapaamuotoi-
sia Skype-kahvihetkiä musiikkioppilaitoskirjastolaisille, avoimia webinaa-
reja, joissa on esitelty uusien kirjastojärjestelmien piirteitä erityisesti musii-
kin näkökulmasta, sekä tehnyt ryhmää tunnetuksi lehtiartikkeleilla.

TOCCATA

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen jäsenistöön on aina kuulunut kirjas-
toammattilaisia useammalta sektorilta. Musiikkikirjastoyhdistyksen toi-
minnassa on noussut esille oikeastaan vain yksi osa-alue, yleiset kirjastot. 
Se on ollut hyvin ymmärrettävää, sillä yleisiä kirjastoja ja niiden musiikki-
osastoja on runsaasti, toisin kuin musiikkioppilaitoksia ja niiden kirjastoja. 
Musiikkialan oppilaitokset ovat maassamme pienehköjä yhteisöjä, joissa 
vuorovaikutus opettajakunnan ja kirjaston välillä on tärkeä osa kirjastotyö-
tä. Asiakkaiden suuri enemmistö koostuu oman oppilaitoksen opettajista 
sekä opiskelijoista, mutta toisaalta on jatkuvasti huomioitava kirjastojen 
avoimuus kaikille käyttäjille. Musiikkioppilaitosten kirjastot ovat tärkeitä 
sekä musiikin harrastajille että musiikin ammattilaisille.

Yhteydenpitoa eri oppilaitoskirjastoissa työskentelevien musiikkikir-
jastoammattilaisten kesken on kuitenkin pitkään ollut, johtuen ehkäpä juu-
ri työsarkamme erilaisuudesta verrattuna yleisiin kirjastoihin. Kollegiaalis-
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ta tukea ja neuvoja on osattu ja osaltaan jouduttu hakemaan kauempaa kuin 
kotikaupungista. Monenlaisia virallisia tai vähemmän virallisia verkostoja 
on syntynyt ja yhteistyötä tehty, tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa nyt jo 
kuopattu MUHAVE -projekti, jossa 2000-luvun alkuvuosina rakennettiin 
yhteistyössä muutaman amk- ja yliopistokirjaston voimin musiikin tiedon-
hakuun tarkoitettu verkkokurssi. MUHAVE-projektin tuottama materiaali 
oli tuolloin ainoa laatuaan.

Onkin oikeastaan aika jännittävä kysymys, miksi Muska-ryhmä syntyi 
vasta nyt, kun Suomen musiikkikirjastoyhdistys on jo 40-vuotias? Oppilai-
tosympäristössä toimivat musiikkikirjastoihmiset ovat tavanneet usein eri 
tilaisuuksissa kasvotusten ja monesti on keskusteltu myös työasioista. Mo-
net meistä ovat osallistuneet aiempiin IAML:in kongresseihin ja nähneet 
siellä, millaista toimintaa ja erilaisia työryhmiä ja sektioita muiden maiden 
musiikkikirjastoyhdistyksillä on. Yhteinen havaintomme Riiassa käytyjen 
keskustelujen aikana oli, että täällä Suomessakin tarvitaan enemmän op-
pilaitosympäristöön keskittyvää toimintaa musiikkikirjastolaisten kesken. 
Olemme yksin tai yhdessä olleet huolissamme musiikkikirjastomaailman 
muutoksesta ja sen vaikutuksesta jokapäiväiseen työhön.

Kirjastotyön arkipäivästä eli tiedonhankinnan opetuksesta musiikin 
opiskelijoille, aineiston hankinnasta ja kuvailusta sekä kaikesta mahdolli-
sesta asiakaspalvelusta vastaavat yleensä yhdet ja samat työntekijät. Näissä 
yhteisöissä kirjastohenkilökunnan, opettajien ja opiskelijoiden välille syn-
tyy väistämättä vahvoja siteitä ja elinikäisen oppimisen myötä rakentuu 
usein pitkiä asiakassuhteita. Opettajat luottavat siihen, että kirjastossa tun-
netaan musiikin erityispiirteet ja osataan huomioida ne niin tiedonhaun 
opetuksessa kuin kokoelmatyössä. Oppilaitoskirjastoja yhdistääkin enem-
män oppiala eli musiikki kuin oppilaitoksen aste tai ympäröivä organisaatio, 
ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu koulutusaste. Pienissä kirjastoissa 
erikoistutaan musiikkiin, ei välttämättä kirjastoalan erilaisiin työtehtäviin. 
Muutokset koulutuskentällä ovat jatkuvia, korkeakouluja ja oppilaitoksia 
yhdistetään ja välillä myös erotetaan toisistaan. Kirjastot ovat myös mukana 
samassa myllerryksessä. Oppilaitoskirjastoissa on meneillään suuri murros 
kirjaston tehtävissä, kirjaston asemassa ja myös rahoituksessa.
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FUUGA

Muska-ryhmän toiminnan käynnisti konkreettisesti ennen kaikkea tiedon-
haun opetukseen liittyvä keskustelun tarve. Musiikkioppilaitoskirjastojen 
vahva rooli on auttaa opiskelijaa valmistumaan ajallaan ja omaksumaan 
sellaisen tietopaketin, jonka avulla hän pärjää työelämässä tai jatko-opin-
noissa. Tiedonhaun opetuksesta musiikinopiskelijoille on tehty varsin pal-
jon myös tutkimusta. Opiskelijoiden tulee tutustua oman alansa keskeisiin 
lähteisiin, löytää tietoa omaa tutkimustaan varten  ja oppia suhtautumaan 
tietoon kriittisesti. Tämä on kuitenkin osoittautunut aika haasteelliseksi 
alueeksi, sillä lähteiden kirjo on digitalisoitumisen myötä valtavasti laajen-
tunut.

Oman ongelmansa tuovat myös erilaisten maksumuurien takana olevat 
aineistot ja yleensä vaihtelevat mahdollisuudet päästä käyttämään erilaisia 
e-aineistoja. Avoin tiede ja tutkimus sekä avoimesti saatavilla olevat aineis-
tot ovat jossain määrin oma maailmansa musiikkikirjastojen osalta. Erityi-
sesti tekijänoikeuksiin ja lähdekritiikkiin tulisi osata kiinnittää huomiota. 
Jos opetussuunnitelmassa opintoihin ei sisälly lainkaan tiedonhaun opetus-
ta, jää kirjaston harteille usein vastuu näiden asioiden selvittämisestä opis-
kelijoille. Kirjasto tasapainoilee monen roolin välillä: ollako portinvartija, 
tiedonvälittäjä vai kenties molempia? 

Mitä sitten on tiedonhankinnan opetus? Tiedonhankinnan opetuksel-
la on syvät juuret menneiden vuosikymmenten kirjastonkäytön opetukses-
sa, jolloin opiskelijoita opastettiin käyttämään kirjaston fyysisiä aineistoja 
ja löytämään tarvitsemansa aluksi kirjaston kortiston avulla ja myöhemmin 
kirjastotietokannan avulla. Tutkimuksen ja opetuksen aineistojen muuttu-
essa sähköisiksi ei voitu enää puhua pelkästään kirjaston käytöstä vaan kyse 
oli tiedonhankinnasta. Kuinka opiskelijat löytäisivät opinnäytteisiinsä tar-
vitsemansa tiedon ja lähteet? Suomalaisiin kirjastoihin tuotiin angloame-
rikkalainen käsite informaatiolukutaito. Elektronisen aineiston jatkuvasti 
kasvaessa alettiin puhua informaatiotulvasta. Yhdysvaltalaisissa ja brittiläi-
sissä kirjastoissa muokattiin kirjastonkäytön opetuksesta informaatioluku-
taidon opetus vastaamaan paremmin sitä työtä, jota kirjastonhoitajat todel-
lisuudessa tekivät. Informaatiolukutaidon käsite ei ole vielä täysin juurtunut 
suomalaiseen kirjastomaailmaan, mutta sisältö on ja pysyy: tiedonhankin-
nan opetus.
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Oppilaitoksissa, jokseenkin asteesta riippumatta, opiskelijat joutuvat 
kirjoittamaan lopputyön oppineisuutensa osoitukseksi. Musiikin koulu-
tuksessa lopputyöhön yleensä kuuluu soittamalla, laulamalla tai muuten 
suoritettu musiikillinen osuus. Kirjallinen osuus kuitenkin puolustaa yhä 
paikkaansa osana opiskelijan taidon- ja tiedonnäytettä. Opiskelijan olen-
naisiin opiskelutaitoihin kuuluu yhä edelleen relevantin ja "oikean" tiedon 
etsiminen, löytäminen ja arvioiminen. "Oikea tieto" on lainausmerkeissä, 
koska sen oikean ja relevantin tiedon erottaminen on käynyt koko ajan vai-
keammaksi. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja opastusta kasvaakseen sii-
hen ymmärrykseen, jolla relevantti tieto löydetään ja relevantti tieto ero-
tetaan massasta. Tiedon massassa on tietoa ja informaatiota joka lähtöön. 
Kuka tahansa voi tuottaa informaatiota omasta henkilökohtaisesta näkö-
kulmastaan, olipa näkökulma kuinka yksipuolinen tahansa. Faktat saatta-
vat pitää paikkansa tai sitten eivät. Tiedonhankinnan peruspilarit, relevan-
tin tiedon löytäminen ja tiedon kriittinen arviointi ovat ajankohtaisempia 
kuin koskaan.

Systemaattisen tiedonhankinnan ja kriittisen informaatiolukutaidon 
tai medialukutaidon opetuksessa opiskelijoille tarjotaan työkaluja ja koke-
musta relevantin tiedon löytämiseen ja tiedon kriittiseen arviointiin. Medi-
alukutaito ei ole yhtä kuin Googlen käyttö. Sen sijaan medialukutaitoinen 
opiskelija osaa hyödyntää Googlea ymmärtäen samalla sen rajoitukset. Hän 
osaa hyödyntää myös monia muita tiedonlähteitä, maksullisia ja maksut-
tomia, vapaasti käytettäviä ja oppilaitosten ja kirjastojen tarjoamia. Ennen 
kaikkea hän on tietoinen tiedon maailman tarjoamista vaihtoehdoista ja 
niihin liittyvistä lainalaisuuksista. Tätä kaikkea tarjoaa kirjastojen tiedon-
hankinnan opetus. Ei enempää eikä vähempää.

Musiikin opiskelijat eivät ole erilaisessa asemassa. He tarvitsevat tie-
donhankinnan ohjausta yhtä paljon kuin kaikki muutkin opiskelijat. Lisäk-
si relevanttien musiikkiaineistojen etsiminen, löytäminen ja kriittinen ar-
viointi vaatii osaamista. Pitäisi löytää sopiva editio tietystä teoksesta. Mikä 
sitten on editio? Mistä niitä editioita löytää? Kirjaston nuottihyllystä vai 
internetistä? Kirjastosta saa maksuttomasti lainaksi nuotin. Mutta missä 
kirjastossa on juuri se kappale tai se sävellyksen painettu ja toimitettu ver-
sio, jonka haluan saada. Löytyisikö kyseinen editio ehkä kustantajan omilta 
verkkosivuilta. Voinko kopioida sen sieltä? Maksaako se tai onko kopioimi-



178

nen edes luvallista? Verkko on pullollaan erilaisia maksullisia, mutta myös 
joitain maksuttomia musiikin suoratoistopalveluita. Mutta jos esimerkiksi 
sattuu etsimään useamman vuoden takaista, mahdollisesti ainutlaatuista 
tietyn artistin tai sävellyksen levytystä, se ei välttämättä löydy mistään suo-
ratoistopalvelusta. Siispä asiakas on jälleen kysymyksen edessä, mistä se 
kappale löytyy. Jos soitan musiikkialan erikoiskirjastoon, siellä varmaankin 
osataan neuvoa.

CODA

Asiakkaan kannalta onnistuneeseen lopputulokseen pääsemistä edeltää 
pitkä ketju erilaisia asiantuntemusta vaativia toimenpiteitä. Asiakaspalve-
lutilanne jää monelle kirjaston käyttäjälle usein ainoaksi kosketuspinnak-
si oppilaitoksen kirjastoon, on kyse sitten aineiston lainaamisesta itsepal-
veluautomaatilla tai tietopalvelusta verkkochatissä. Lainattava aineisto ei 
kuitenkaan ole ilmestynyt itsekseen tyhjästä hyllyyn (fyysiseen tai elekt-
roniseen) eikä tekoälyn ohjaama chattibotti osaa, ainakaan vielä, selvittää 
opinnäytteensä kanssa hieman eksyksissä olevan opiskelijan täsmällistä 
tiedontarvetta. 

Kirjastossa tarvitaan ihmisiä, jotka seuraavat koulutusalaan liittyviä 
julkaisuja ja muita aineistoja sekä punnitsevat mitkä tarjolla olevista ai-
neistoista tarjotaan asiakkaiden käyttöön. Tämän päätöksen tekemiseksi pi-
tää oppilaitoksen opetussuunnitelman ja pedagogisten tavoitteiden lisäksi 
tuntea oppilaitoksen arki eli se, miten suunnitelmia ja tavoitteita käytän-
nössä toteutetaan. Kirjaston henkilökunnalla on hyvä olla aavistus ajassa 
liikkuvista virtauksista, jotta kirjaston asiakkaita voidaan kannustaa uuden 
tiedon ja uusien menetelmien omaksumiseen. Tämä edellyttää kykyä arvi-
oida tiedon ja tiedonlähteiden luotettavuutta sekä mahdollista hyödynnet-
tävyyttä.

Oppilaitoksessa kohtaavat erilaiset asiantuntijuudet. Kirjasto itse on 
kirjaston ja sen välittämien aineistojen paras asiantuntija. Kirjaston tarjo-
ama tiedonhankinnan ja aineistojen käytön opetus tulisi liittää kiinteästi 
osaksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa, jotta kirjaston tarjoamista ai-
neistoista saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä opetuksessa, opiskelus-
sa ja tutkimuksessa. Kirjasto ei kuitenkaan voi korvata tai paikata opettajien 
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pedagogista tehtävää vaan tulee muistaa, että kirjaston  toiminta tukee op-
pilaitoksessa annettavaa opetusta. Kirjaston ja opettajien hedelmällisestä 
vuorovaikutuksesta syntyy osiaan suurempi kokonaisuus.

Kirjaston kokonaisvaltainen hyödyntäminen osana oppilaitoksen toi-
mintaa edellyttää myös oppilaitoksen hallinnolta ymmärrystä kirjaston 
tuottamista ja välittämistä palveluista. Hallinnolla on oltava todellisuutta 
vastaava käsitys kirjastossa työskentelevien henkilöiden monimuotoisesta 
työnkuvasta ja asiantuntijuudesta. Kirjaston rooli osana oppilaitosta pitää 
ymmärtää myös budjettia laadittaessa. Kirjaston henkilökunnan ja aineis-
ton edellyttämä rahoituserä on aina panostus oppilaitoksen kehittämiseen, 
ei koskaan pelkkä kuluerä.

Muska-ryhmän yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi musiikkioppi-
laitoskirjastolaisten sellaista työtä ja asiantuntemusta, joka jää harmillisen 
usein näkymättömiin oppilaitoksen arjessa niin asiakkailta kuin oppilaitok-
sen hallinnoltakin. 

FINALE FANTASTICO

Ennen kuin katsotaan tulevaisuuteen, haetaan perspektiiviä menneisyydes-
tä. Viisitoista vuotta sitten MUHAVE-projekti oli uuden uutukainen. Pro-
jektiin osallistuneet tekivät kovasti töitä, jotta oltaisiin löydetty ideoillem-
me sopiva tekniikka. Nyt tuon MUHAVE-materiaalin tekniikka vaikuttaa 
suunnattoman kömpelöltä ja vanhentuneelta. Musiikkiin liittyviä e-aineis-
toja on valtavasti, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana digitaalisen 
musiikkiaineiston määrä on kasvanut huimaavasti ja tekniikka kehittynyt, 
mutta myös maksullisia aineistoja on entistä enemmän. 

Musiikkiaineistojen kuvailu kirjastotietokantoihin on hyvin erilaista 
kuin 2000-luvun alussa, perusperiaatteet ja hakutekniikat ovat muuttu-
neet, kirjastojärjestelmät jo useaan kertaan vaihtuneet. Tuolloin oltiin vie-
lä osittain kirjastonkäytön opetuksen maailmassa ja e-aineistot olivat vasta 
tulossa. Nykyinen tiedonhankinnan opetus on pedagogiikaltaan ja opetus-
tavoiltaan hyvin erilaista. Opetusta ei enää anneta vain perusopiskelijoil-
le vaan entistä enemmän myös tutkijoille. Oppilaitoskirjastoille on viime 
vuosina entistä enemmän tullut tutkimuksen tukemiseen liittyviä tehtäviä. 
Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden myötä kirjastojen vastuulle 
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ovat usein tulleet mm. avoimet julkaisuarkistot ja tutkimusaineistojen hal-
lintaan liittyvät opastus- ja koulutustehtävät. 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana musiikkioppilaitoskir-
jastot ovat tehneet digiloikan, opetusloikan ja tutkimusloikan. Kirjastot 
ovat ottaneet haltuun uusia, suuria tehtäväkokonaisuuksia. Siihen on tar-
vittu paljon myös ammatillista joustavuutta. Ammattitaitoa on kehitettä-
vä jatkuvasti, peräpeiliin ei ole varaa jäädä tuijottelemaan. Tulevaisuuden 
voimavara oppilaitoskirjastoissa on ehdottomasti entistä enemmän orga-
nisaatiorajoja ylittävä yhteistyö, joka on yksi Muska-ryhmän perusperiaat-
teista. Yhteistyötä ja yhteistä tekemistä voi syntyä esimerkiksi avoimesti 
tuotettujen verkko-oppimateriaalien kautta. Kirjastojen pitää myös entistä 
enemmän pyrkiä tekemään itsestään haluttu yhteistyökumppani erilaisiin 
hankkeisiin tai vaikkapa opetuksen kehittämiseen. Kirjastosta löytyy po-
tentiaalia, jos sitä halutaan ja osataan käyttää.

Todennäköisesti emme vielä edes aavista, millaisia tehtäviä kirjastot ot-
tavat vastaan tulevina vuosikymmeninä. Aivan varmasti kaikki musiikki-
kirjastot ovat 2030-luvulla aivan erinäköisiä kuin nyt. Se vaatii kirjastoalan 
ammattilaisilta edellä mainitun joustavuuden lisäksi ketteryyttä ja yhteis-
työkykyä. Oman ammattitaidon näkyväksi tekeminen ja kommunikoimi-
nen tasaveroisesti muiden oppilaitoksissa työskentelevien, niin opettajien 
kuin hallinnon työntekijöiden kanssa on kirjaston toiminnan edellytys. Kir-
jaston ammattilaisten asiantuntijuutta ja osaamista on myös uskallettava 
lobata niin oman organisaation päättäjille kuin suurelle yleisölle. 
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