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Helsingin kaupunginkirjastossa toteutetaan parhaillaan suuria logistiikkaan ja itsepalvelun 
lisäämiseen liittyviä uudistuksia. Kaupunginkirjaston on tarkoitus siirtyä niin sanottuun kelluvaan 
kokoelmaan vuoden 2017 aikana. Näillä muutoksilla pyritään vapauttamaan henkilökunnan 
työaikaa mekaanisista tehtävistä, kuten kuorman käsittelystä ja varausten ojentelusta. 
Logistiikasta vapautuvaa työaikaa on kaupunginkirjaston toimintasuunnitelman ja johdon 
linjausten mukaisesti tarkoituksena käyttää sisältötyöhön, asiakkaiden kohtaamiseen sekä 
sisältöjen avaamisen eri tapoihin ja lukemaan innostamiseen. 

Tutkimuksessa selvitetään Helsingin kaupunginkirjastoon kuuluvan Herttoniemen, Roihuvuoren 
ja Laajasalon kirjastojen muodostaman HeRoLa-kolmoiskirjaston henkilökunnan näkemyksiä 
sisältöjen avaamisen merkityksestä ja siinä tarvittavista taidoista. Teoreettisena viitekehyksenä 
tutkimuksessa on osaamisen johtamisen prosessimalli ja tutkimusmenetelmänä käytetään 
ryhmähaastatteluina toteutettuja henkilökunnan teemahaastatteluja. 

Tutkimustulosten perusteella HeRoLa-kirjastojen henkilökunta kaipaa tarkempia määritelmiä 
sisällön avaamisen ja lukemisen edistämisen keinoista. Sisällön avaamiseen liittyvien palveluiden 
selkeä konseptointi voisi auttaa henkilökuntaa merkittävästi sisällön avaamisen toteuttamisessa 
sekä sen uusien muotojen käyttöönottamisessa. Pedagogisia ja esiintymiseen liittyviä taitoja 
pidettiin tärkeinä ja niiden merkityksen nähtiin kasvavan niin sisältöjen avaamisessa kuin 
muussakin kirjastotyössä. Myös kirjallisuuden tuntemus koettiin sisältöjen avaamisen keskeiseksi 
taidoksi, jonka hallitseminen tarvitsee jatkuvaa päivitystä.  

 

 

 

ASIASANAT: 

ammattiosaaminen, kaunokirjallisuus, kirjastotyö, osaamisen johtaminen, yleiset kirjastot 

  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Degree programme in Library and information services 

2016 | 44 

Jukka Räisänen 

FROM LOGISTICS TO PROMOTING 
COLLECTIONS 
 Perspectives of HeRoLa Library Staff on Challenges and Opportunities in 
Promoting Library Collections 

Helsinki City Library is currently implementing a logistics reform through adopting new practices 
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conducting routine tasks, such as logistics and handing over reservations, to more content-
oriented functions. According to Helsinki City Library´s policies, these functions include the 
promotion of collections, individual guidance and developing new tools for reading motivation. 

This study is based on the perspectives of Herttoniemi, Roihuvuori and Laajasalo (HeRoLa) 
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1 JOHDANTO 

Helsingin kaupunginkirjastossa toteutetaan parasta aikaa suuria logistiikkaan ja itsepal-

velun lisäämiseen liittyviä uudistuksia. Logistiikkaratkaisuja sekä varausten noutojärjes-

telmää kehitetään ja koko kaupunginkirjaston on tarkoitus siirtyä niin sanottuun kelluvaan 

kokoelmaan vuoden 2017 aikana. Muutoksilla on tarkoitus vapauttaa henkilökunnan työ-

aikaa mekaanisista tehtävistä, kuten kuorman käsittelystä ja varausten ojentelusta. Lo-

gistiikasta vapautuvaa työaikaa on kaupunginkirjaston toimintasuunnitelman ja johdon 

linjausten mukaisesti pyrkimyksenä käyttää sisältötyöhön, asiakkaiden kohtaamiseen 
sekä erilaisten sisältöjen avaamiseen ja lukemaan innostamiseen. 

Automaation lisääntyminen on kirjastoissa valtakunnallinen muutos ja näin ollen kirjas-

tohenkilökunnan työajan vapautuminen ja työprosessien muutos on ajankohtainen asia 

kirjastoalan päättäjien keskuudessa ympäri Suomen. Yleisten kirjastojen käyttäjillä on 

usein käsitys kirjaston henkilökunnasta kokoelmien asiantuntijoina. Aineistojen suosit-

telu sekä niiden sisältöjen monipuolinen avaaminen kuuluvatkin keskeisenä osana mo-

nen kirjastoalan ammattilaisen työnkuvaan ja lukemisen edistäminen on myös nostettu 

painopistealueeksi Helsingin kaupungin kirjaston tämän vuoden toimintasuunnitel-

massa. Logistiikkaan ja mekaaniseen kirjojen siirtelyyn liittyvät työtehtävät ovat kuitenkin 

vieneet suuren osan monen työntekijän työajasta, eikä ammatti-identiteettiä sisältöjen 
avaamisen asiantuntijana ole välttämättä muodostunut.  

Opinnäytetyössäni tarkastelen henkilökunnan tulevaa työn painopistealueen muutosta 

sisältöjen avaamisen näkökulmasta. Tutkimuskohteenani on Helsingin kaupunginkirjas-

toon kuuluvien Herttoniemen, Roihuvuoren ja Laajasalon kirjastojen muodostaman He-

RoLa -kolmoiskirjaston henkilökunta. Tutkimuksessa etsin vastauksia seuraaviin kysy-

myksiin: millä tavalla sisällön avaaminen näkyy Helsingin kaupunginkirjaston omissa lin-

jauksissa, miten kirjaston henkilökunta ymmärtää sen merkityksen sekä mitä osaamista 

sisällönavaamisen tehtäviin tarvitaan. Lisäksi pohdin, onko työntekijöillä riittävät tiedot ja 

taidot vaadittaviin sisällönavaamisen tehtäviin ja mitä sisällön avaamiseen liittyvää osaa-

mista tulevaisuudessa tarvitaan. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän osaamisen 

johtamisen prosessia. Vaikka osaamisen johtamisen mallit on usein luotu käytännön työ-

kaluksi organisaation johdolle sekä esimiehille, auttavat ne myös ymmärtämään osaa-

mista ja sen kehitysprosesseja organisaatiotasolla. Prosessissa keskeisessä roolissa 

ovat organisaatiossa tarvittava ydinosaaminen, henkilöstön tämänhetkisen osaamisen 
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kartoittaminen sekä sen pohtiminen, mitä työntekijöiltä puuttuvaa osaamista tulevaisuu-
dessa tarvitaan ja kuinka sitä hankitaan. 

Opinnäytetyön aluksi esitellään julkishallinnon johtamisen malleja ja kerrotaan niiden vai-

kutuksista yleisiin kirjastoihin. Tämän jälkeen esitellään Helsingin kaupunginkirjaston toi-

mintaa ja strategiaa sekä kerrotaan, mitä muutoksia parhaillaan menossa oleva logistiik-

kauudistus tuo henkilöstön työprosesseihin. Luvun lopuksi käsitellään vielä sisällön 

avaamista ja määritellään tarkemmin sen merkitys. Kolmannessa luvussa esitellään 

opinnäytetyön teoreettinen viitekehys osaamisen johtaminen. Aluksi määritellään, mitä 

osaamisen johtamisella ja sen keskeisillä käsitteillä tarkoitetaan, minkä jälkeen avataan 

tarkemmin tutkimuksessa käytetyn osaamisen johtamisen prosessimallin kuusi osa-alu-

etta: organisaation visio ja strategia, ydinosaamisten ja osaamistavoitteiden määrittely, 

nykytilanteen kartoitus, kehittämissuunnitelmien laatiminen, tarvittavan osaamisen hank-

kiminen ja vaikuttavuuden arviointi. Neljännen luvun aluksi esitellään laadullisen tutki-

muksen keskeisiä piirteitä ja kerrotaan opinnäytetyössä käytettyjen teemahaastattelun 

ja sisällönanalyysin menetelmistä. Tutkimusmenetelmiä konkretisoidaan kertomalla, 

kuinka niitä on käytetty juuri tässä tutkimuksessa. Opinnäytetyön tutkimustulokset esite-

tään osaamisen johtamisen mallin mukaisesti jaoteltuna. Lopuksi johtopäätökset luvussa 
tuodaan esille keskeisimpiä tutkimustulosten herättämiä ajatuksia ja toimintaehdotuksia. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Viime vuosikymmenien aikana on tapahtunut muutoksia julkishallinnon johtamistavoissa 

sekä siihen vaikuttaneessa tieteellisessä ajattelussa. Tässä luvussa tullaan käsittele-

mään näitä muutoksia ja niiden vaikutuksia yleisiin kirjastoihin osana julkishallinnon kent-

tää. Tätä tarkastelua tehdään käyttäen apuna Helsingin kaupunginkirjaston strategiaa 

sekä muuta kirjaston dokumentaatiota. Lisäksi luvun lopuksi käsitellään tarkemmin, mitä 
sisältöjen avaamisella tarkoitetaan kirjastoalalla.  

2.1 Yleiset kirjastot osana julkishallinnon muuttuvaa toimintaympäristöä 

Julkisissa palveluissa, joihin yleiset kirjastotkin kuuluvat, on toiminta ollut perinteisesti 

riippumatonta markkinoista. Yhteiskunnan kannalta tärkeiksi koettuja palveluja on tuo-

tettu julkisella rahoituksella kaikille kansalaisille. Näin yhteiskunta on pystynyt takaa-

maan palveluiden jatkuvuuden, tasa-arvoisuuden sekä säilyttämään kyseiset palvelut 

julkisen päätösvallan alaisina. Julkinen päätösvalta ja rahoitus on haluttu pitää Suo-

messa esimerkiksi kasvatukseen, sivistykseen ja turvallisuuteen liittyvissä palveluissa 
(Tuomi & Saarti 2015, 21). 

Perinteinen julkishallinnon malli on perustunut Max Weberin ajatuksiin byrokraattisesta 

hallinnosta. Hänen mukaansa kapitalismi, protestanttinen etiikka ja rationaalinen lakiin 

perustuva hallintoajattelu yhdessä luovat byrokraattisen hallinnon, joka mahdollistaa 

markkinatalouden toiminnan ennustettavuuden. Ennustettavuus perustuu pohjimmiltaan 

demokraattisesti säädettyjen lakien ja normien noudattamiselle. Lainsäädännössä ase-

tetaan tehtävät niin hallinnolle kuin siellä toimiville virkamiehille ja tehtävien sekä sään-

töjen noudattamista valvotaan. Julkishallinnossa työskentelevien virkamiesten odote-

taan perinteisessä mallissa olevan oman alansa asiantuntijoita, joiden pääsy tehtäviin ja 

eteneminen uralla tulisi perustua asiantuntemukseen. (Vartola 2009, 28–29; Virtanen & 
Stenvall 2010, 42‒44; Karhinen 2015, 6-7.) 

Perinteistä julkishallinnon mallia on kritisoitu paljon sen jäykkyydestä ja taloudellisesta 

tehottomuudesta. Globalisaation kautta muutokset ovat nykyään aiempaa laajempia ja 

nopeampia, ja kritisoijat ovatkin katsoneet, että nykyisen maailman tapahtumat ovat 

muuttuneet ennustamattomaksi perinteisen, hitaasti muutoksiin reagoivan mallin näkö-
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kulmasta. Perinteistä julkishallinnon mallia on myös kritisoitu siitä, että se perustuu epä-

luottamukseen ja holhoamiseen hallittavia kohtaan sekä siitä, että päätöksen teko tapah-

tuu ”ylhäällä” kaukana kansalaisista.(Lähdesmäki 2003, 43‒53; Salminen 2004, 65–70; 

Vartola 2009, 33) 

Kun julkisen hallinnon ja johtamisen malleja ryhdyttiin uusimaan länsimaissa 1980-lu-

vulla, suosituimmaksi nousi niin sanottu New Public Management (NPM) –malli (Pollitt & 

Bouckaert 2011, 9-11). Tässä Isosta-Britanniasta lähtöisin olevassa uusliberalistiseksi 

lasketussa mallissa nähdään, että byrokraattisessa hallinnossa työntekijät pyrkivät usein 

takaamaan oman etunsa. NPM–mallin mukaan ajatellaan, että organisaatioilla on taipu-

musta kasvattaa omaa budjettiaan ja näin lisätä verovarojen käyttöä ja valtion velkaa. 

Käytännössä julkisen hallinnon asema yhteisen hyvän edistäjänä kyseenalaistetaan. 

NPM-mallin mukaan julkisjohtamisen keskeisimpiä tavoitteita ovatkin taloudellisuus ja 

tehokkuus. Keskeisimpinä toimintatapoina on julkisen sektorin kaventaminen, vapaiden 

markkinoiden laajentaminen julkiselta sektorilta vapautuneille alueille sekä yritysmäisen 

johtajuuden ja arvojen tuominen julkisen sektorin johtamiseen. NPM-mallissa on myös 

tyypillistä, että palvelujen käyttäjät nähdään kuluttajina ja asiakkaina, jolloin korostuu 

markkinavetoinen ostamisen näkökulma palveluiden tarjoamiseen. (Lähdesmäki 2003, 
49‒53, 61, 66; Valkama 2012, 41– 47.) 

Osittain NPM–mallin kritiikistä ovat syntyneet New Public Governance- ja Neo-Weberian 

State –julkishallintomallit, joissa kummassakin yhdistetään perinteisen julkishallintomal-

lin ja NPM-mallin ominaisuuksia ja kehitetään niistä uusia painoalueita korostavia hallin-

totapoja (Karhinen 2015, 21-24). NPM-mallin vaikutus julkishallintoon on kuitenkin ollut 

suurin ja sen vaikutukset esimerkiksi julkisen sektorin kokoon, kustannuksiin ja henkilös-

tön lukumäärään ovat selvästi havaittavissa myös yleisissä kirjastoissa (Lähdesmäki 
2003, 9).  

Kirjastopalveluihin on kohdistunut viime vuosikymmeninä säästö- ja tehostamispaineita, 

jonka voi havaita muun muassa Suomen yleisten kirjastojen tilastoja tarkastelemalla. 

Esimerkiksi kirjastojen ja niissä tehtyjen henkilötyövuosien määrät ovat vähentyneet joka 

vuosi vuosien 2000-2015 välillä (Kirjastot.fi 2016). Markkinataloudesta lähtöisin oleva 

puhe voiton tuottamisesta on tullut osaksi myös yleisten kirjastojen arkea. Hannele 

Seeck (2012, 325) toteaa, että Suomen valtion hallinnossa tapahtui muutos 1990-luvulla, 

minkä myötä kilpailusta puhuminen syrjäytti suunnittelusta puhumisen. Tuomin ja Saartin 

(2015, 21) mukaan tämä julkishallinnon kilpailupuhe on siirtynyt myös kirjastoihin ja se 
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näkyy esimerkiksi kilpailuna asiakkaista, erilaisista suoritteista, palveluiden monipuoli-

suudesta sekä taloudesta. New Public Management –mallin vaikutus on näkyvissä myös 

Helsingin kaupunginkirjaston strategiassa, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa lu-

vussa. 

2.2 Helsingin kaupunginkirjaston visio, toiminta, strategia ja tarvittava osaaminen 

Tutkimuksen kohde HeRola-kolmoiskirjasto kuuluu Helsingin kaupunginkirjastoon, joka 

on Suomen suurin yleinen kirjasto. Kaupunginkirjastoon kuuluu yhteensä 37 kirjastoa, 2 

kirjastoautoa ja 10 laitoskirjastoa. Työntekijöitä kirjastossa on yhteensä noin 500. Hel-

singin kaupunginkirjasto kuuluu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungin-

kirjastojen muodostamaan Helmet-kirjastoverkkoon ja se on myös koko Suomen yleisten 
kirjastojen keskuskirjasto. (Helsingin kaupunginkirjasto 2016a). 

Helsingin kaakkoisen suurpiirin kirjastot, eli Herttoniemen, Roihuvuoren ja Laajasalon 

kirjastot muodostavat HeRoLa –kolmoiskirjaston. Kirjastojen henkilökunta muodostuu 

neljästätoista vakituisesta työntekijästä, joiden lisäksi kirjastoissa työskentelee vaihte-

leva määrä tilapäistä työvoimaa, kuten harjoittelijoita ja siviilipalvelustaan suorittavia. He-

RoLan työntekijät työskentelevät kaikissa kolmessa kirjastossa. (Helsingin kaupungin-
kirjasto 2016d.) 

Helsingin kaupunginkirjaston suuntaviivat tulevalle toiminnalle on määritetty Kirjaston 

suunta 2015–2018 -asiakirjassa. Suunnitelma perustuu voimassaolevaan Helsingin kau-

punginstrategiaan ja siinä huomioidaan niin muutokset toimintaympäristössä kuin kirjas-

ton käyttäjien tiedon- ja kulttuurinkäyttötavoissa. Strategia on laadittu vuoden 2018 lop-

puun saakka, koska silloin suunnitelmien mukaan valmistuva keskustakirjasto tulee 

muuttamaan oleellisesti Helsingin kaupunginkirjaston toimintoja. (Kulttuuri- ja kirjastolau-
takunta 2015.) 

Asiakirjassa määritellään strategian lisäksi kirjaston visio, arvot ja toiminta-ajatus, jotka 
ovat kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Helsingin kaupunginkirjaston visio, toiminta-ajatus ja arvot (mukaillen Hel-
singin kaupunginkirjasto 2015). 

 Kirjaston suunta 2015-2018 
Visio Kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, jossa tietoja, taitoja 

ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteis-
kuntaa 

Toiminta-ajatus Kirjasto tarjoaa kaikille kulttuuria, tietoa ja oppimismahdolli-
suuksia. Se on avoin, julkinen tila ja palvelu, joka tukee sanan-
vapautta, aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Helsingin 
kaupunginkirjasto tuottaa yhteistyössä muiden kirjastojen 
kanssa palveluita ja verkkosisältöjä pääkaupunkiseudun ja 
koko maan tarpeisiin 

Arvot  Ilo, käyttäjälähtöisyys, sananvapaus, sivistys, vastuullisuus ja 

yhdenvertaisuus 

 

Kirjaston suunta 2015-2018 dokumentissa asetetaan kaupunginkirjastolle seuraavat 
kuusi strategista tavoitetta: 

1. Laajennamme, helpotamme ja monipuolistamme kirjastopalvelujen ja -resurssien 
käyttöä yhdessä asiakkaiden kanssa. 

2. Tuotteistamme palvelumme selkeiksi kokonaisuuksiksi. Markkinoimme aktiivi-
sesti sekä aineistojamme että palveluitamme. 

3. Edistämme lukemista ja monilukutaitoa. 

4. Kehitämme kumppanuuksia suunnitelmallisesti. Rakennamme osaltamme kau-
pungin elinkeinopolitiikkaa ja hyvinvointipalveluja. 

5. Tuotamme kirjastopalveluita yhdessä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden 

kanssa aina kun mahdollista. Hyödynnämme aktiivisesti kansainvälistä yhteis-
työtä. 

6. Vastaamme toimintaympäristön ja kirjastotyön muutoksiin laadukkaalla ja kette-

rällä johtamisella. Parannamme tuottavuutta ja työn mielekkyyttä uusimalla työ-

prosessejamme. 
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Jotta visio pystytään saavuttamaan strategiassa määritetyin keinoin, tarvitsee kirjasto 

riittävästi osaamista. Helmet-kirjastojen seudullinen kehittämisyksikkö on luonut osaa-

mistavoitteet Helsingin kaupunginkirjastossa tarvittavasta osaamisesta (Seudullinen ke-

hittämisyksikkö 2008). Osaamisalueet ovat taulukossa 2 jaettu perus- ja erikoisosaami-
sen tasoihin.  

Taulukko 2. Helsingin kaupunginkirjaston osaamistavoitteet (mukaillen Seudullinen ke-
hittämisyksikkö 2008). 

Perusosaaminen Erikoisosaaminen 

 Kirjastojärjestelmä: sisällön hallinnat 

 Käyttösäännöt 

 Asiakaspalvelutaidot 

 HelMet-tietopalvelu 

 Kokoelmatyö 

 Esillepano 

 Organisointikyky 

 Pedagogiset taidot 

 Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen 

tukeminen 

 Lukemaan innostaminen 

 Perehdyttämistaidot 

 Perusosaamisen ylläpito 

 Muutosvalmius 

 Prosessiosaaminen ja arviointitaidot 

 Asiakassegmentit (lapset, nuoret, se-

niorit, maahanmuuttajat, etäkäyttäjät, 
opiskelijat) 

 Vaativa tiedonhaku 

 Verkkosisältöjen tuottaminen 

 Henkilöstökoulutus 

 Johtaminen 

 Tiimiosaaminen 

 Projektiosaaminen 

 Henkilöstökouluttaminen 

 Työpaikkakouluttaja- ja harjoittelijoi-

den ohjaamistaidot 

 Opetussisältöjen laatiminen 

 Kehittäminen 

 Tapahtumien ja näyttelyiden järjestä-

minen 

 Ostopalvelut 

 Palveluiden tuotteistaminen 

 

Osaamistavoitteissa on nähtävissä, että niissä korostuu perinteisten kirjastotyöntaitojen, 

kuten tiedonhaun ja asiakaspalvelun lisäksi yliammatillinen osaaminen johtamisen, pro-

jektiosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen muodossa. Myös kaupunginkirjaston stra-

tegisista linjauksista käy ilmi, että NPM-johtamismalli on vaikuttanut sen toimintoihin: 

strategiasta löytyvät yritysmaailmasta tutut termit tuottavuus, tuotteistaminen ja ketterä 

johtaminen ovat siitä hyvä osoitus. NPM-mallin vaikutus näkyy myös seuraavassa lu-
vussa esiteltävän logistiikkauudistuksen pyrkimyksissä tehostaa kirjaston toimintoja. 
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2.3 Logistiikkauudistus - suunta kohti sisältötyötä  

Helsingin kaupunginkirjastossa on menossa parasta aikaa isoja työprosessien uudistuk-

sia koskien logistiikkaa. Uudistukset liittyvät Helsingin kaupungin tavoitteeseen puolittaa 

logistiikan määrä nykyisestä. Nykyisin logistiikkatyö vie viidesosan (20 %) työajasta. 

(Haavisto 2016.) Työprosesseista pyritään poistamaan turhia välivaiheita ja tarkoituk-

sena on siirtyä tulevaisuudessa kelluvaan kokoelmaan, jossa aineisto ei enää ole sidottu 

mihinkään tiettyyn kirjastoon, vaan se jää siihen kirjastoon, minne se palautetaan. Kellu-

van kokoelman avulla kirjaston käyttäjäkunnalle pyritään saamaan suuremmat mahdol-

lisuudet vaikuttaa käyttämänsä kirjaston kokoelmien painopistealueisiin. Aineisto lähete-

tään toiseen kirjastoon ainoastaan, jos se ei sovi palautuskirjaston hyllyyn tai se ei sovi 
kyseisen kirjaston aineistoprofiiliin. 

Osana logistiikkauudistusta kaupunginkirjastossa kaikki aineisto merkitään RFID-tunnis-

teilla vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on saada aineiston käsittely ja kuljettaminen en-

tistä sujuvammaksi ja nopeammaksi. Samaan uudistukseen liittyen useimmissa kirjas-

toissa on siirrytty varausten noudossa itsepalveluun, jonka myötä on myös luovuttu va-

rauskuittien tulostamisesta. Myös käteiskassatoimintoja on karsittu siten, että käteisellä 

voi maksaa enää isoimmissa kirjastoissa. Muutoksia on myös tulossa aineistojen valin-

taan. Kaupunginkirjasto on siirtymässä jokaisen kirjaston itsenäisesti suorittamasta ai-

neistovalinnasta keskitettyyn valintaan, jossa pienet 3-5 henkilön substanssiryhmät te-

kevät aineistovalinnat kaikkiin kirjastoihin. Pyrkimyksenä muutoksissa on taloudellisten 

säästöjen lisäksi mekaanisen työn vähentäminen ja työajan vapauttaminen. (Helsingin 
kaupunginkirjasto 2016b; Helsingin kaupunginkirjasto 2016c.) 

Kirjastotyön painopiste on siirtymässä palvelusta opastamiseen, mikä tarkoittaa siirty-

mistä perinteisestä mekaanisesta asiakaspalvelusta aineistojen esittelyyn, asiakkaiden 

opastamiseen ja henkilökohtaiseen tietopalveluun, joissa pystytään hyödyntämään yhä 

enemmän kirjastoissa piilevää hiljaista tietoa sekä työkokemuksen mukanaan tuomaa 

tietämystä ja osaamista (Sallmén 2007, 15-16). Lukemisen ja monilukutaidon edistämi-

nen sekä työprosessien uusiminen työn asiakaslähtöisemmän painopisteen saavutta-

miseksi ovat myös Helsingin kaupunginkirjaston tämän vuoden toimintasuunnitelman 
pääpainopistealueet (Helsingin kaupunginkirjasto 2016b) 
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Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara onkin linjannut kirjaston 

henkilökunnalle 17.6.2016 lähettämässään logistiikka ja kellutus -viikkokirjeessä, että lo-

gistiikkamuutosten tarkoituksena on keskustakirjaston avaamiseen tarvittavan työvoi-

man vapauttamisen lisäksi pyrkimys siirtää työn painopistettä pois logistiikasta kohti si-

sältötyötä ja sisältöjen avaamista. Hänen mukaansa pyrkimyksenä on, että henkilökunta 

siirtyisi tekemään enemmän kirjastoammatillista koulutustaan vastaavia tehtäviä. Myös 

kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto (2016) korostaa blogikirjoituksessaan, että logis-

tiikkauudistuksella halutaan ennen kaikkea lisätä työaikaa käyttäjien parissa tapahtuvalle 
sisältötyölle ja aineistojen avaamiselle. 

2.4 Sisältöjen avaaminen ja sen määritelmä 

Käsitettä sisältöjen avaamisen käytetään paljon kirjastotyössä, mutta sitä mitä termillä 

tarkoitetaan, ei juurikaan ole käsitelty. Kielitoimiston sanakirja (2016) määrittää sanan 

sisältö suullisesta, kirjallisesta tai kuvallisesta esityksestä puhuttaessa varsinaisen ulko-

naisen muodon vastakohtana siksi mitä esitetään tai käsitellään. Esimerkiksi kaunokir-

jasta puhuttaessa tarkoitetaan fyysisen tai sähköisen kirjan sisältämien kirjainmerkkien 

muodostamaa kertomusta. Avata termillä voidaan Kielitoimiston sanakirjan (2016) mu-

kaan taas tarkoittaa jonkin asian tarjoamista tai saattamista käytettäväksi ja nähtäville. 

Näin ollen sisältöjen avaaminen voidaan kirjastoaineistojen osalta ymmärtää jonkin ai-
neiston sisällön tarjoamisena nähtäville ja käytettäväksi. 

Termiä sisältöjen avaaminen käytetään pääasiassa kirjaston epävirallisessa sisäisessä 

kommunikaatiossa, eikä sen käyttö ole yleistynyt virallisissa yhteyksissä tai kirjaston ul-

kopuolisessa puhekielessä. Vaikka termi onkin kirjaston sisäisessä kommunikaatiossa 

yleinen, ei sen merkitys ole lainkaan yksiselitteinen. Suppeassa merkityksessä sillä voi-

daan tarkoittaa jotain yksittäistä kirjastotyön osa-aluetta, kuten teokseen luettelointivai-

heessa luotavaa sisällönkuvailua (Yleisten kirjastojen neuvosto 2012). Opinnäytetyöhön 

tekemissäni henkilökunnan haastatteluissa kävi ilmi, että laajassa merkityksessä termillä 

käsitetään lähes kaikkea kirjastotyön toimintoja, joissa aineistoja yhdistetään asiakkai-

siin. Termi ei ole yleistynyt myöskään tieteellisessä tutkimuksessa. Lari Murtorinne 

(2015, 32) käyttää pro gradu -tutkielmassaan termiä ”esittely” kuvaamaan sisällön avaa-

mista vastaavia toimintoja kirjastoissa. Hän sisällyttää käsitteeseen laajasti erilaisia ai-
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neiston esilletuomisen muotoja esillepanosta ja verkkokirjavinkeistä lukupiireihin ja kir-

jailijavierailuihin. Myös sanakirjamääreiden mukaan tulkittuna sisältöjen avaamisella ja 
Murtorinteen käyttämällä esittelyllä näyttää olevan hyvin samansuuntaiset merkitykset. 

Opinnäytetyötäni varten tekemieni haastattelujen sekä omakohtaisen kokemuksen pe-

rusteella lähes kaikki kirjastoalan työtehtävät, joissa valittua aineistoa kuvaillaan, suosi-

tellaan tai nostetaan vertauskuvallisesti tai sananmukaisesti esille, voidaan laskea sisäl-

lönavaamiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi kirjojen asiasanoitus, esille-

pano, kirjan suosittelu asiakkaalle asiakaspalvelutilanteessa, suosituslistat sekä erilaiset 

suosituskonseptit niin kirjastotilassa kuin verkossa. Lisäksi käsite kattaa vinkkaukset ai-

kuisille ja lapsille, erilaiset luku- ja musiikkivalmennukset, satutunnit, aineistonäyttelyt, 
kirjailijavierailut, lukupiirit ja suosittelualgoritmit.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuksessa käytetään teoreettisena viitekehyksenä osaamisen johtamista. Tässä lu-

vussa määritellään mitä osaamisen johtamisella tarkoitetaan sekä avataan osaamiseen 

ja oppimiseen liittyviä käsitteitä. Tarkemmin luvussa syvennytään osaamisen johtamisen 

prosessiin ja käydään läpi sen eri vaiheet. Prosessi on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen 
eOSMO – osaamisen hallinnan työkirjan (Puhakka ym. 2011) mallia mukaillen.  

3.1 Osaamisen johtamisen käsitteestä 

Osaamisen johtaminen on yritysmaailmasta lähtöisin oleva johtamisen malli, jota käyte-

tään nykyään laajasti myös julkishallinnossa. Hyrkkään (2009, 15-16) mukaan on perus-

teltua odottaa, että yritysmaailmasta lähtöisin olevia johtamismalleja tullaan soveltamaan 

julkishallinnossa yhä enemmän kuntien palveluiden ja toimintojen yhdistyessä tulevai-

suudessa. Näin myös osaamisen johtamisen on arveltu nousevan entistä tärkeämpään 
asemaan julkisella sektorin palveluissa, kuten yleisissä kirjastoissa. 

Osaamisen johtamisen taustalla on ajatus siitä, että henkilöstön osaamisella on merkit-

tävä rooli yritysten tai organisaation päämäärien saavuttamisessa (Pohjalainen 2006 

10.) Lähtökohtana osaamisen johtamisessa on organisaation strategia. Organisaation 

on ensin tunnistettava nykytilanne ja sitten selkeytettävä oma näkemyksensä visioksi, 

jota kohti toimintoja halutaan jatkossa kehittää.  Nykytilanteen ja vision perusteella muo-

dostetaan strategia, johon suunnitelmallisen ja järjestelmällisen osaamisen johtamisen 
tulisi aina perustua. (Viitala 2005, 15.)  

Riitta Viitala (2005, 14) määrittelee osaamisen johtamisen olevan yrityksen toiminnan ja 

kilpailukyvyn varmistamista ja vahvistamista osaamisen avulla. Hänen mukaansa ”osaa-

misen johtaminen sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yri-

tyksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hanki-

taan”. Sekä Viitala (2005, 14) että Hyrkäs (2009, 16) toteavat, että osaamisen johtamisen 

määritelmä on vielä melko vakiintumaton ja eri määritelmät voivatkin erota paljon toisis-

taan. Hyrkään (2009, 16) mukaan määritelmät ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että osaa-

misen johtamisen tarkoituksena on organisaatiossa löytyvän osaamisen hyödyntäminen 

ja kehittäminen sekä uusien osaamisalueiden luominen. Onnistuneen osaamisen johta-

misen pitäisi näkyä organisaation tai yrityksen kehittyneinä toimintatapoina, tuotteina, 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Räisänen 

palveluina ja parantuneena taloudellisena tuloksena. (Coates 1999, Lillberg 2014, 16 

mukaan.) Työntekijän näkökulmasta onnistuneen osaamisen hallinnan ja kehittämisen 
pitäisi lisätä työntekijän työnhallinnan tunnetta ja työhyvinvointia (Puhakka ym. 2011). 

Hyrkkään (2009, 52) mukaan osaaminen voidaan jakaa sen sijainnin mukaan yksilön 

osaamiseen, organisaation osaamiseen ja ydinosaamiseen. Yksilön osaaminen muo-

dostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, asenteista ja arvoista sekä sosiaalisista tai-

doista ja kontakteista (Otala, 2009). Organisaation osaamisella tarkoitetaan organisaa-

tion yhteistä näkemystä toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Organisaation osaaminen 

perustuu yksilöiden osaamiselle. Se syntyy kun yksilöt jakavat, yhdistävät ja kehittävät 

osaamistaan ja kun osaaminen muunnetaan organisaation yhteiseksi näkemykseksi tai 

toiminnaksi. (Lillberg 2014, 27-28.) Ydinosaamisella tarkoitetaan organisaation osaamis-

alueita, joiden varaan sen kilpailukyky rakentuu ja joiden avulla organisaatio on muita 

parempi (Hyrkäs, 2009, 53). Koska organisaatioiden osaamisen muodostuu yksilöiden 

osaamisesta, on osaamisen johtamisen ydin yksilön oppimisen ja osaamisen ymmärtä-
misessä (Viitala, 2005, 16-17). 

Yksilön osaaminen syntyy aina oppimisprosessien kautta. Ihmisten on aina pitänyt kyetä 

oppimaan nopeasti ja työelämän jatkuvasti nopeutunut muutostahti lisää edelleen oppi-

misvaatimuksia. Yksilön oppimisella tarkoitetaan usein kapeasti tietojen ja taitojen omak-

sumista, mutta oppimisessa on kuitenkin kyse paljon monimutkaisemmasta prosessista. 

Nykyaikana ihminen tarvitsee yleensä tiedon päivittämistä tai mekaanisten taitojen 

omaksumista syvällisempää oppimista ja puhutaankin transformatiivisen eli uudistuvan 

oppimisen välttämättömyydestä. Ihmisen on kyettävä kyseenalaistamaan aikaisempia 

ajatusmallejaan ja asenteitaan ja luomaan aivan uudenlaisia kehyksiä asioiden tarkas-

teluun. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää oppimisprosessia selittävää teoriaa. Viime ai-

koina laaja kannatusta on saanut konstruktivistinen oppimisnäkemys. Sen mukaan ihmi-

nen on oppimisessaan tietoinen tavoitteellinen toimija, joka rakentaa ilmiöitä kuvaavia 
sisäisiä malleja tekemiensä havaintojen perusteella. (Viitala, 2005, 135–136.) 

Osaamisen johtamisen kannalta on tärkeää muistaa, että työelämässä tarvittavien taito-

jen oppimista tapahtuu muuallakin kuin muodollisissa oppimisympäristöissä kuten kou-

lutuksissa (Viitala 2005, 135). Esimerkiksi Lombardon & Eichingerin (1996) tutkimustu-

loksiin perustuvan 70-20-10 -mallin mukaan 70 prosenttia työssä oppimisesta tapahtuu 

päivittäistä työtä tekemällä ja uusiin haasteisiin tarttumalla. Viidesosa työssä oppimi-

sesta tapahtuu muilta työntekijöiltä eli olemalla vuorovaikutuksessa muiden työntekijöi-
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den ja esimiesten kanssa esimerkiksi tiimityössä, mentoroinnissa tai kehityskeskuste-

luissa. Mallin mukaan ainoastaan kymmenen prosenttia oppimisesta tapahtuu muodolli-
sissa koulutuksissa. 

3.2 Osaamisen johtamisen prosessi 

Tarkastelen haastatteluissa keräämääni aineistoa osaamisen johtamisen prosessin 

kautta. Lähdekirjallisuus on melko yksimielinen sekä osaamisen johtamisen prosessin 

keskeisistä osa-alueista että prosessin etenemisestä (Sydänmaalakka 2004, 134; Myyry 

2008, 12; Puhakka ym. 2011; Hätönen 2011, 17). Havainnollistan kuviossa 1 osaamisen 

johtamisen prosessia eOSMO – osaamisen hallinnan työkirjassa käytetyn mallin mu-

kaan. Työkirja on tarkoitettu osaamisen johtamisen apuvälineeksi. Siinä osaamisen joh-

tamisen perusprosessi jaetaan kuuteen eri osa-alueeseen. Nämä ovat organisaation vi-

sio ja strategia, ydinosaamisten ja osaamistavoitteiden määrittely, nykytilanteen kartoi-

tus, kehittämissuunnitelmat, tarvittavan osaamisen hankkiminen ja vaikuttavuuden arvi-

ointi. Osaamisen johtaminen nähdään jatkuvana kehittämisen prosessina, jonka kuva-

taan jatkuvan aina edellisten toimien vaikuttavuuden arvioinnista uuteen osaamisten 
määrittelystä alkavaan sykliin.  
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Kuvio 1. Osaamisen johtamisen prosessi (mukaillen Puhakka ym. 2011, viitattu Seppä-
nen 2015, 15). 

Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin osaamisen hallinnan prosessin osa-alueita. 

Nämä kuusi osa-aluetta muodostavat viitekehyksen, jonka pohjalta analysoin luvussa 5 
tutkimusaineistoa. 

3.2.1 Organisaation visio ja strategia 

Strategia ja visio ohjaavat organisaatioiden toimintaa ja ne ovat myös osaamisen johta-

misen keskeiset kiinnekohdat. Niiden perustana ovat organisaation arvot ja toiminta-aja-

tus. Arvot ovat työyhteisössä omaksuttaja tärkeinä pidettyjä toimintaperiaatteita, jotka 

ohjaavat sekä yksilön että koko organisaation valintoja ja auttavat näin yhteistyön teke-

mistä. Toiminta-ajatus taas on yhteinen näkemys siitä, mikä organisaation tarkoitus on. 

Se vastaa kysymyksiin, miksi organisaatio on olemassa ja mitä se tekee. Laajemmassa 

merkityksessä toiminta-ajatuksen voidaan myös ymmärtää vastaavan kysymykseen, 
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mikä organisaation merkitys on yhteiskunnassa. (Koskinen 2006, 12; Opetushallitus 
2016.) 

Visio kuvaa organisaation toivottua tulevaisuuden tilaa. Sen tulee olla riittävän haastava, 

mutta tavoitettavissa, jotta sitä kohti pyrkiminen on motivoivaa. Organisaation visio pyri-

tään laatimaan mahdollisimman selkeästi, koska sen perusteella suunnitellaan koko or-

ganisaation toiminnan suuntaviivat ja toimivan strategian suunnitteleminen epäselvän 

vision varaan on hyvin vaikea. Strategia on tärkeimmät asiakasryhmät sekä toimintaym-

päristön ja sen muutoksen huomioiva näkemys siitä, kuinka organisaatio voi saavuttaa 

määrittämänsä vision. Se vastaa siis kysymykseen siitä, kuinka pääsemme päämää-

räämme. (Otala 2008, 89; Opetushallitus 2016.) Organisaation strategiaa voi lähestyä 

karkeasti ottaen kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin voidaan tarkastella organisaation 

toimintakenttää ja etsiä sieltä potentiaalinen tyhjiö, jonka pohjalta rakennetaan organi-

saatiokoneisto sellaiseksi, että valittu strategia voi toteutua. Toisessa näkökulmassa tut-

kitaan aluksi organisaation resurssit ja potentiaali, joiden varaan sitten suunnitellaan 

strategia joka mahdollistaisi vision saavuttamisen. Useimmiten yrityksen strategiassa on 
elementtejä kummastakin näkökulmasta. (Viitala 2005, 70-71.)  

Osaamisen johtaminen on osa strategian ja vision toteuttamista. Ilman oikeanlaista 

osaamista henkilöstön kaikilla tasoilla ei visiota ole mahdollista saavuttaa.  Organisaa-

tiossa täytyy olla riittävästi osaamista nykyisen toimintojen hoitamiseksi, mutta tarvitaan 

myös sellaista osaamista, jota voidaan hyödyntää joustavasti toimintaympäristön muut-

tuessa tulevaisuudessa. Osaamisen uudistuminen määrittääkin suurelta osin sen, 

kuinka muutoksiin sopeudutaan. Vaikka joustava ja monipuolinen osaaminen onkin tär-

keää, on hyvä muistaa, että osaaminen tuottaa organisaatiolle hyötyä vain, kun se on 

linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. (Viitala 2005, 11, 67; Myyry 2008, 12-14; 
Otala 2008, 89; Puhakka ym. 2011.)  

3.2.2 Ydinosaamisten ja osaamistavoitteiden määrittely 

Kun organisaation visio ja strategia on muotoiltu, määritellään niiden ja vision saavutta-

misen kannalta välttämättömien asioiden eli kriittisten menestystekijöiden perusteella or-

ganisaation tarvitsema ydinosaaminen. Ydinosaamisella tarkoitetaan laaja-alaisesti 

omaksuttuja osaamisalueita, jotka ovat tärkeimpiä organisaation strategian toteutumisen 

kannalta. (Ruohotie 1998, 20; Hätönen 2011, 14; Puhakka ym. 2011; Oulun ammattikor-

keakoulu 2016.) Käsitettä käytetään yleensä vain organisaatiotasolla (Sydänmaalakka 
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2004, 146). Hätösen mukaan (2011, 14) ydinosaamista voidaan soveltaa organisaation 

toiminnan kaikilla tasoilla ja se kuvaa myös jotain organisaation identiteetistä ja erottaa 

sen muista toimijoista. Esimerkiksi kirjasto- ja tietopalveluiden toiminnan ydinosaaminen 

on tiedon ylläpitäminen, jakaminen ja soveltaminen (Kunnat.net 2015). Ydinosaaminen 

voidaan tiivistää 3-10 osaamisalueeseen, joiden avulla organisaation osaamisen kehit-

tämistä tuetaan ja ohjataan systemaattisesti oikeaan suuntaan (Sydänmaalakka 2004, 
147; Puhakka ym. 2011).  

Ydinosaamisten perusteella konkretisoidaan strategian toteutumiseksi tarvittavat osaa-

miset ja osaamisalueet eri yksiköissä ja tehtävissä. Nämä osaamiset ja osaamisalueet 

muodostavat osaamistavoitteet ja niissä tulisi huomioida sekä nykytilanne että tulevai-

suudessa tarvittava osaaminen. Konkreettinen osaamisten kuvaaminen ja dokumentointi 

luo yhteisen käsityksen organisaatiossa tarvittavasta kokonaisosaamisesta sekä antaa 

täsmällistä tietoa eri tehtävissä vaadittavista osaamisesta (Sydänmaalakka 2004, 134; 

Hätönen 2011, 18.) Erityyppisten osaamisten lisäksi määritellään osaamistasot. Organi-

saation tehtävien osaamistasot voidaan määrittää esimerkiksi Hätösen (2011, 22) käyt-

tämän mallin mukaan seuraavasti: perusosaaminen, hyvä osaaminen, erinomainen 
osaaminen ja huippuasiantuntijan osaaminen. 

Usein osaamistavoitteet kuvataan niin sanotun osaamiskartan muodossa. Osaamiskar-

tassa osaamisalueet jäsennetään selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon. Kart-

taa käytetään organisaation kehittämissuunnitelmien laatimisen apuvälineenä. Osaa-

miskartan laatimiseen olisi hyvä saada mukaan mahdollisimman kattavasti eri henkilös-

töryhmien edustajia, jotta siihen saataisiin laaja näkökulma osaamisalueista. Kaikille or-

ganisaation tasoille kulkenut tieto osaamiskartasta helpottaa myös sen myöhempää 
käyttöön ottamista. (Puhakka ym. 2011; Hätönen 2011,16, 26) 

3.2.3 Nykytilanteen kartoitus 

Kun organisaatiossa on määritelty vision ja strategian toteutukseen tarvittava osaami-

nen, voidaan siirtyä kartoittamaan organisaatiosta jo tällä hetkellä löytyvää osaamista. 

Osaamista voidaan kartoittaa esimerkiksi itsearvioinnin keinoin sähköisten tai paperisten 

kyselyiden avulla. Itsearviointi saattaa olla monelle aluksi vaikeaa ja kykyä arvioida omaa 

osaamistaan saatetaan epäillä. Itsearviointi on kuitenkin tärkeä taito työelämässä, koska 

se auttaa yksilöä havainnoimaan ja kehittämään omia työtapojaan. Itsearvioinnin onnis-
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tumisen kannalta on tärkeää, että arviointiprosessia käsitellään yhdessä keskustelutilai-

suuksissa, jossa kaikki pääsevät halutessaan esittämään kysymyksiä. On myös tärkeää, 

että arviointilomakkeen ohjeet ovat selkeät ja helposti löydettävissä. (Puhakka ym. 2011; 

Hätönen 2011, 32-33.) 

Osaamista voidaan kartoittaa myös kehityskeskusteluissa tai ryhmäkehityskeskuste-

luissa. Osaamisen johtamisen näkökulmasta kehityskeskustelut ovat erinomainen johta-

misen väline, jossa on mahdollista tuoda esiin henkilökunnalle organisaation osaamis-

tarpeita ja samalla selvittää organisaation senhetkinen osaamistilanne. Kehityskeskus-

teluissa pystytään myös tarkistamaan henkilöstön toimenkuvat ja muuttaa niitä tarvitta-

essa. Ryhmäkehityskeskustelut tarjoavat mahdollisuuden myös kollegoiden keskinäi-

seen osaamisen arviontiin niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Kehityskeskustelut tulisi toteut-

taa säännöllisesti, jotta kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan systemaatti-
sesti seurata. (Myyry 2008, 15; Hätönen 2011, 32-33.) 

Nykyisin käytetään myös niin sanottua 360˚-arviointi menetelmää. Siinä työntekijän 

osaamisen arviointiin osallistuu neljä eri tahoa. Palautetta siinä antavat esimies, arvioi-

tava itse, kollegat sekä asiakkaat ja sidosryhmät. Tämä kattava arviointimalli sopii hyvin 

nykyiseen monipuoliseen työtapojen ja tehtävien kenttään, jossa tehdään paljon tieto- ja 

asiantuntijatyötä eri projekteissa ja tiimeissä. Työntekijällä voi olla useita esimiehiä, eikä 

esimiehillä ole mahdollisuutta hallita kaikkia heidän tietojaan ja osaamistaan. 360˚-mal-
lilla saavutetaan luotettavaa ja monipuolista tietoa. (Hätönen 2011, 26-38.)  

Osaamiskartoituksen tulokset dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti tehtäväaluei-

den, tiimien sekä yksittäisten henkilöiden ja tehtävien osalta. Tulokset ovat tärkeä osaa-

misen johtamisen apuväline ja niitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kehittämissuun-

nitelmien laadinnassa, perehdyttämisen suunnittelussa, henkilöstön oman työn hallin-

nassa, itsearvioinnissa sekä rekrytoinnissa. (Hätönen 2011, 48; eOSMO 2011, Viitala 
2013, 182.) 

3.2.4 Kehittämissuunnitelmien laatiminen 

Osaamisen kehittämisen tulee olla suunnitelmallista ja organisaation tarpeista lähtevää 

(Hätönen 2011, 49 ). Vertaamalla osaamistavoitteita ja nykyisiä osaamiskartoituksessa 

esille tulleita osaamisalueita saadaan selville osaamisen kehittämiskohteet ja toisaalta 
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myös osaamisen vahvuusalueet. Kehittämissuunnitelmat laaditaan yksilö-, ryhmä/yk-

sikkö- ja organisaatiotasolle. Osaamisen kehityssuunnitelman pyrkimyksenä on ohjata 

ja systematisoida osaamisen hankkimiseen, jakamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimia. 

Organisaatiotason kehittämissuunnitelma toimii hyvänä osaamisen hallinnan apuväli-

neenä, jossa voidaan ottaa kantaa organisaation nykyiseen osaamiseen, osaamisen ke-

hittämistarpeisiin sekä siihen minkälaista osaamista kannattaa rekrytoida tai mitä osaa-

mista organisaatiosta on poistumassa. Hyvän yksilötason osaamisen kehittämissuunni-

telman tulisi kannustaa työntekijää menemään mukavuusalueensa ulkopuolelle ja ku-

vata oppimisen tavoitteen lisäksi myös oppimisprosessi, jotta se ohjaisi työntekijää ta-

voitteen saavuttamiseen. Kehittämissuunnitelmissa kannattaa asettaa realistinen määrä 

oppimistavoitteita, esimerkiksi 1-3 tavoitetta vuodessa, ja tärkeimmät oppimisen kehittä-

misen alueet on hyvä priorisoida ensimmäisiksi. (Puhakka ym. 2011.) Hätösen (2011, 

54) mukaan kehittämissuunnitelmat tulee laatia mahdollisimman konkreettisiksi ja niissä 
tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitä osaamista kehitetään? 

 Kuka osallistuu kehittämiseen, ja keitä kehittäminen koskee? 

 Mitkä ovat kehittämisen menetelmät? 

 Mitkä ovat kehittämisen resurssit? 

 Miten palaute kerätään? 

3.2.5 Tarvittavan osaamisen hankkiminen 

Kun kehityssuunnitelmat on laadittu, siirrytään osaamisen johtamisessa varsinaiseen 

osaamisen hankkimiseen. Organisaatiosta puuttuvaa osaamista voidaan hankkia ulkoi-

sen tai sisäisen rekrytoinnin avulla, ostamalla osaamista ulkopuolelta tai kehittämällä 

henkilöstön osaamista niiltä osin missä puutteita ilmenee (Puhakka ym. 2011). Esimies-

ten tulee pyrkiä avoimeen, vuorovaikutteiseen ja oppimista kannustavaan työilmapiiriin 

joka mahdollistaa toisilta oppimisen. Tärkeää onnistuneessa osaamisen johtamisessa 

on myös jatkuva keskustelu tulevaisuuden tavoitteista sekä niiden saavuttamiseksi tar-

vittavista osaamistavoitteista organisaation kaikilla tasoilla. Keskustelun avulla osaami-

sen kehittymistä voidaan ohjata tavoitteiden suuntaan. Osaamista voidaan myös kehit-

tää tunnistamalla henkilöitä, joilla on organisaatiolle strategisesti tärkeää osaamista ja 

jotka ovat motivoituneita osaamisen kehittämisestä, hyödyntämisestä ja jakamisesta. 
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Tällaisten henkilöiden osaamista voidaan hyödyntää monin tavoin, kuten esimerkiksi pe-

rehdytyksissä, työkierrossa, tiimityössä, sisäisissä koulutuksissa sekä mentoroinnissa ja 
kehittämistyössä. (Puhakka ym. 2011.) 

Osaamisen kehittämisen menetelmiä valittaessa on hyvä muistaa aiemmin mainittua 

Lombardon & Eichingerin 70-20-10 –mallia, jonka mukaan 70% oppimisesta tapahtuu 

työssä, 20% osaamisen jakamisen avulla ja 10% muodollisissa koulutuksissa. Varsinai-

sia osaamisen kehittämisen menetelmiä löytyy lukuisia. Hätönen (2011, 56) ryhmittelee 
menetelmät kuvion 2 jaottelun mukaan. 

 

Kuvio 2. Osaamisen kehittämisen menetelmät (mukaillen Hätönen 2011, 58). 

Ohjausmenetelmät ja -tehtävät voidaan käsittää mentorointiprosessina, jossa henkilö 

ohjaa suunnitelmallisesti toista henkilöä hänen opetellessaan uutta tehtävää. Ohjausme-

netelmiin ja -tehtäviin voidaan laskea kuuluvaksi muun muassa perehdyttäminen, ver-

taisoppiminen ja arviointi. Opiskelu ja koulutus tarkoittavat muodollista oppimista työpai-

kan ulkopuolella. Esimerkkinä voivat olla erilaiset opintopiirit, täydennyskoulutukset sekä 

kurssit ja seminaarit. Laajenevilla työ- ja vastuutehtävillä viitataan työnkuvan uudistami-

seen sijaisuuksien, erityistehtävien sekä työkierron ja muiden vastaavien tehtävien muo-

dossa. Kehittymistä tukevalla työkulttuurilla tarkoitetaan työpaikkaan sitoutumista ja si-

touttamista, jota tuetaan systemaattisilla henkilöstön kehittämisen ratkaisuilla: kehitys-

keskusteluilla, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla sekä erilaisilla keskustelutilaisuuksilla. 

Viimeisenä oppimisen kehittämisen menetelmänä voidaan mainita yhteistoiminta, jossa 
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vuorovaikutuksen muiden kanssa ajatellaan olevan keskeinen työssäoppimisen lähde. 

Vuorovaikutusta syntyy muun muassa ryhmätyöskentelyn, tiimityön sekä työparityösken-
telyn kautta. (Hätönen 2011, 55-60.)    

3.2.6 Vaikuttavuuden arviointi 

Osaamisen hallinnan seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin tulisi kuulua osana jokai-

sen organisaation vuosisuunnitelmaa ja sen lähtökohtana ovat sille laaditut kirjalliset ta-

voitteet. eOSMO – osaamisenhallinnan työkirjassa osaamisen hallintaa arvioidaan kol-
mella eri tasolla: 

 osaamisen kehittäminen sekä siinä käytetyt menetelmät 

 osaamisen johtamisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus 

 osaamisen johtamisen prosessi ja toimintamalli. (Puhakka ym. 2011.) 

Hätösen (2011, 62-70) mukaan osaamisen kehittämisen sekä siinä käytettyjen menetel-

mien arviointi tulee suunnitella siten, että se hyödyttäisi mahdollisimman paljon sekä ke-

hittämisen suunnittelevia, järjestäviä ja toteuttavia tahoja että niihin osallistujia. Hän ja-

kaa osaamisen kehittämisen ja menetelmien arvioinnin neljään eri osa-alueeseen: reak-

tioiden arviointiin, oppimisen arviointiin, toiminnan muuttumisen arviointiin sekä tulosten 

ja vaikuttavuuden arviointiin. Reaktioiden arvioinnissa keskitytään osallistujien asiakas-

tyytyväisyyteen ja selvitetään heidän mielipiteitään ja vaikutelmiaan kehittämistoimista. 

Oppimisen arviointi tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää oppimisen ja ohjaamisen edis-

tämisessä tulevaisuudessa. Sitä toteutetaan koko kehittämisen ajan ja sen avulla kan-

nustetaan ja ohjataan osallistujia sekä osoitetaan oppimistulokset ja osaaminen erilais-

ten todistusten ja tutkintojen muodossa. Toiminnan muutosten arviointi suoritetaan ke-

hittämisen jälkeen. Sen avulla selvitetään, kuinka kehittämistoimenpiteet ovat muutta-

neet osallistujien toimintaa ja työsuorituksia työpaikalla ja tuodaan näin näkyväksi kehit-

tämisen vaikutukset työssä. Tulosten ja vaikutusten arvioinnissa selvitetään organisaa-

tiotasolla, mitkä ovat olleet kehittämistoimintojen vaikutukset ja kuinka ne ovat hyödyttä-
neet organisaatiota. 

Osaamisen johtamisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin tulisi olla osa orga-

nisaation tulosten arviointia. Tämä voidaan toteuttaa kirjaamalla vaikutusten arvioinnin 

tulokset esimerkiksi henkilöstökertomukseen tai toimintakertomukseen. Arvioinnissa sel-
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vitetään, onko tunnistettu oikeat osaamishaasteet, onko valittu haasteita vastaava stra-

tegia ja onko strategian mukaiset osaamisen kehittämistoimet toteutettu mahdollisimman 

tehokkaasti. Arvioitaessa on otettava huomioon, että joidenkin osaamisalueiden kehitty-

minen vie pidempään kuin vuoden ja näin ollen niitä pitää myös arvioida pidemmällä 

aikavälillä. Arvioinnin mittareiden sopivuus organisaatiolle on myös hyvä tarkistaa ja tar-
peen vaatiessa myös päivittää. (Puhakka ym. 2011.) 

Osaamisen johtamisen prosessia ja toimintamallia arvioitaessa keskitytään siihen, täyt-

tääkö prosessi sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Arvioinnin kohteena ovat prosessin 

kuvaus ja siitä tiedottaminen sekä prosessin eri osien toteutuminen. Myös prosessin to-

teuttamiseen käytettävän osaamisen määrän riittävyys tulee arvioida niin eri roolien ja 

vastuualueiden osalta kuin kokonaisuudenkin kannalta. Näiden tietojen pohjalta nous-

seet kehittämistarpeet tulee hyödyntää osaamisen johtamisen prosessin jatkuvassa ke-
hittämisessä. (Puhakka ym. 2011.)   
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Tutkimukseni kohteena ovat HeRoLa -kirjastojen henkilökunnan käsitykset sisältöjen 

avaamisesta ja siihen tarvittavista taidoista. Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuk-

sessa käytettyä laadullisen tutkimuksen tutkimusmetodia, teemahaastattelua sen toteu-

tusmuotona sekä sisällönanalyysiä sen tulkintamuotona. Teoreettinen tausta liitetään lu-

vussa käytäntöön kuvailemalla, kuinka tutkimusmenetelmiä käytettiin tutkimuksen toteut-
tamisessa.  

4.1 Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimukseni on osa laadullisen tutkimuksen kenttää. Laadullisella tutkimuksella pyri-

tään ilmiöiden kuvaamiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen tarkastelemalla ihmisten 

niille asettamia merkityksiä. Laadullisen tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat ih-

misten kuvaukset siitä, kuinka he kokevat ja näkevät tarkasteltavan ilmiön. Määrällinen 

tutkimus keskittyy mitattavissa oleviin lukuihin, mutta laadullisessa tutkimuksessa paino-

pisteenä ovat ihmisten tutkimuskohteesta käyttämät kuvaukset sanojen muodossa. 
(Vilkka 2005, 97-100, Kananen 2008, 24-25.)  

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä korostuvat Vilkan (2005, 99-100) mukaan tutkijan 

kolme eri näkökulmaa tutkimuskohteeseen. Ne ovat konteksti, intentio ja prosessi. Kon-

tekstin näkökulmasta tutkijan tulee osata liittää tutkimuskohde tai –ilmiö oikeaan yhtey-

teen esimerkiksi sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ammatillisesta näkökulmasta tarkastel-

tuna. Intentiolla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan motiivien ja tarkoi-

tusperien huomiointia tutkimustilanteessa. Tutkittava voi jonkin motiivin vuoksi esimer-

kiksi piilotella, liioitella tai vähätellä jotain asiaa. Tämän vuoksi on oleellista pyrkiä tun-
nistamaan tällaiset intentiot tutkittavan antamia vastauksia kuvattaessa. 

Prosessin merkityksellä tarkoitetaan tutkimuksen aikataulun ja aineiston suhdetta tutki-

jan tutkittavaa asiaa koskevaan ymmärrykseen. Esimerkiksi jos tutkimus venyy pitkäksi, 

voi tutkimuksen alkuperäisen tarkoituksen mielekkyys kadota. Toisaalta pitkä tutkimus-

aikataulu voi parhaimmillaan antaa tutkijalle aikaa tutustua tutkimusmateriaaliin ja sitä 

kautta mahdollisuuden luoda sellaisia merkityksiä kerättyyn aineistoihin, johon hän ei 
lyhyellä aikavälillä olisi pystynyt. (Vilkka 2005, 97-100, Kananen 2008, 24-25.)  
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Tutkimukseni kannalta nousee keskeiseksi näkökulmaksi nimenomaan konteksti. Tutki-

mukseni kohteena ovat Helsingin kaupunginkirjastoon kuuluvien HeRoLa -kirjastojen 

työntekijöiden näkemykset sisältöjen avaamisesta. Välittömänä kontekstina tutkimuk-

sessa on siis Helsingin kaupunginkirjasto, sen työtavat ja niiden muutos. Laajempana 

kontekstina tutkimus liittyy yleisten kirjastojen ja kirjastotyön sosiaaliseen, kulttuuriseen 
ja historialliseen viitekehykseen. 

Yleisten kirjastojen tavoitteeksi asetetaan kirjastolaissa ”edistää väestön yhtäläisiä mah-

dollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, tai-

tojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen op-

pimiseen”. Lisäksi yleisten kirjastojen tavoitteena on ”edistää virtuaalisten ja vuorovai-

kutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä”. (904/1998 
2 §.) 

Sisältöjen avaamisella voidaan nähdä selvä rooli kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen 

tukemisessa sekä verkkopalvelujen sivistyksellisten sisältöjen kehittämisessä. Sisältöjen 

avaamisen merkitys kirjastoalla tulee myös esille siinä, kuinka kirjallisuudentuntemus 

koetaan Suomen kirjastotyöntekijöiden keskuudessa ammatilliseen statukseen kuulu-

vaksi tärkeäksi pääomaksi, niin nykyään kuin jo yleisten kirjastojen alkutaipaleella 1900-
luvun alussa (Tuomi 2011, 54, 64-66). 

4.2 Aineiston kerääminen 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehtyjä tutkimuksia voidaan toteuttaa useiden eri kei-

nojen avulla. Tämän tutkimuksen toteutusmuotona on teemahaastattelu. Teemahaastat-

telua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, joka kertookin hyvin teema-

haastattelun luonteesta. Kyseessä on väljempi haastattelun muoto kuin strukturoitu 

haastattelu eli lomakehaastattelu, jossa kysymysten järjestys ja muoto ovat tiukasti jo 

etukäteen määritelty. Toisaalta teemahaastattelu on tiukempi kuin strukturoimaton avoin 

haastattelu, jossa haastattelijan jatkokysymykset perustuvat haastateltavan vastauksiin 

ja haastattelutilanne muistuttaa hyvin paljon vapaata keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 
2000, 43-48; Vilkka 2005, 100-105.) 

Teemahaastatteluissa haastattelutilanteet etenevät vapaassa järjestyksessä etukäteen 

päätettyjen, tutkimusongelmaan vastaamiseksi keskeisten teemojen varassa. Vapaa 

haastattelutilanne mahdollistaa haastateltavien omien käsitysten ja omien tulkintojen 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Räisänen 

esille tulemisen, mutta toisaalta teemat pitävät huolen siitä, että haastattelutilanteessa 

tulee vapaudesta huolimatta käsiteltyä kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset aihepiirit. 

Teemahaastatteluissa haastattelujen teema-alueet ovat kaikille haastatelluille samat. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 43-48; Vilkka 2005, 100-105.) 

Laadullista tutkimusta tehtäessä on pidettävä mielessä, että tutkimus pyrkii aina jonkin 

asteiseen yleistettävyyteen. Yleistysten tulee syntyä tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian 

välisestä vuoropuhelusta eli tutkijan tulkinnasta. Koska laadullinen tutkimus perustuu 

vahvasti tutkijan tulkintaan, perustuu sen luotettavuuden arviointikin tutkijan toimintaan. 

Tutkijan on laadullisessa tutkimuksessa pystyttävä perustelemaan tutkimuksessaan te-

kemiään valintoja, kuvaamaan niitä sekä perustella, miksi on juuri näihin valintoihin pää-

tynyt. Tutkijan pitää pystyä myös tuomaan esille omat tutkimukseen vaikuttavat motii-

vinsa sekä arvioimaan valintojensa toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tavoitteiden 
kannalta. (Vilkka 2005, 157-160.)   

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin työpaikkani HeRoLa –kirjastojen henkilökunnan 

näkemyksiä sisältöjen avaamisen käsitteestä sekä siihen nykyhetkellä ja tulevaisuu-

dessa tarvittavasta osaamisesta. Lisäksi selvitetään työntekijöiden käsitys omasta sisäl-

töjen avaamisessa tarvittavien taitojen osaamisestaan. Valitsin tutkimusmenetelmäksi 

teemahaastattelun, jonka aluksi käytiin läpi haastateltavien koulutus, työkokemus sekä 

sisältöjen avaamisen osaaminen. Käsiteltävät teemat (liite 1) takasivat, että haastattelun 

kannalta relevantit aiheet tulivat käsiteltyä. Toisaalta teemahaastattelun vapaus mahdol-

listi kuitenkin myös aihepiirin hyvin tuntevien haastateltavien oman äänen ja mielipiteiden 
vapaan kuulumisen.  

Vilkka (2005, 102) toteaa, että työelämään liittyvissä tutkimushankkeissa, joissa tavoit-

teena on yhteisen kielen, käsitteiden, toimintatapojen ja keskustelun luominen, on mie-

lekästä käyttää tutkimusaineiston keräämisen keinona ryhmähaastattelua. Koska tutki-

muksessa halutaan selvittää HeRoLa -kolmoiskirjaston työntekijöiden näkemyksiä sisäl-

töjen avaamisesta ja sen osaamisalueista, on teemahaastattelujen toteutusmuodoksi va-

littu juuri ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelua toteutusmuotona puolsi myös se, että 

kaikki seitsemän haastateltavaa työskentelevät HeRoLa -kolmoiskirjastossa, ja tuntevat 

näin ollen entuudestaan toisensa. Haastattelijan ja haastateltavien kollegiaalinen suhde 

toi haastattelutilanteisiin luottamusta, jota vieraiden ihmisten keskuudessa ei välttämättä 

olisi syntynyt. Toisaalta kollegiaalinen suhde voi tulla esiin ryhmädynamiikassa siten, 

että haastateltavat ottavat haastattelutilanteessa työyhteisössä totutun roolinsa, eivätkä 
näin ollen esiinny täysin vapaasti.   
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Haastateltavat muodostavat puolet (50%) HeRoLa –kirjastojen vakituisesta henkilökun-

nasta. Kaikkien haastateltavien toimenkuvaan kuuluu muiden tehtävien ohella työsken-

tely asiakaspalvelussa, joten tuleva työprosessien muutos ja painopisteen siirtyminen 

sisältötyöhön ja sisältöjen avaamiseen koskettaa heitä kaikkia. Haastattelut sovittiin tou-

kokuussa sähköpostitse. Varsinaiset tunnin kestäneet ryhmähaastattelut toteutettiin ke-

säkuussa kahdessa ryhmässä Roihuvuoren ja Laajasalon kirjastojen tiloissa.  Haastat-

telun teema-alueet oli johdettu tutkimusongelmasta teoriakirjallisuuden ja Helsingin kau-

punginkirjaston strategian sekä muiden kaupunginkirjaston aiheeseen liittyvien asiakir-
jojen perusteella. Ryhmähaastattelut taltiotiin ja litteroitiin. 

4.3 Aineiston analyysimenetelmä 

Analysoin haastattelut sisällönanalyysin menetelmin. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan 

laadullisen tutkimuksen piirissä metodia, jolla etsitään aineistosta merkityssuhteita ja 

merkityskokonaisuuksia (Vilkka 2005, 140). Analyysi on tehty teorialähtöisen sisäl-

lönanalyysin näkökulmasta. Teorialähtöisen sisällönanalyysin lähtökohta on sanamukai-

sesti tutkimuksessa käytettävä teoria, malli tai ajatuskokonaisuus, joka ohjaa analyysin 

käsitteiden ja luokitusten määrittelyä (Vilkka 2005, 140). Tämän tutkimuksen teoreetti-

sena viitekehyksenä on osaamisen johtaminen ja sisällönanalyysin runkona käytän 

osaamisen johtamisen prosessimallia. Prosessimallin perusteella karsin pois aineistosta 

tutkimuksen kannalta epäolennaisen informaation ja ryhmittelin sen uudestaan proses-
simallin osa-alueiden mukaisesti taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Haastattelujen tuloksia prosessimallin mukaan teemoitettuna. 

    Teema             Haastateltavien näkemykset 

1. Kirjaston visio, toimita-
ajatus ja strategia 

 Lukemisen edistäminen kirjaston tehtävä  
 Yhteinen näkemys sisältöjen avaamisesta kadoksissa 
 Onko sisältöjen avaaminen vain fraasi 
 Aktiivisempaa suunnan näyttämistä 

2. Osaamistavoitteet  Sisältöjen tuntemus 
 Pedagogiset taidot 
 Esiintymistaidot 
 Kirjallisen viestinnän taidot 
 Opastustaidot 
 Tietotekniset taidot 
 Tiedonhakutaidot 
 Vuorovaikutustaidot 
 Visuaalisen myyntityön taidot (esillepano) 
 Kyky olla luonteva lasten kanssa 
 Tapahtumatuotanto 

3. Nykyosaaminen  Sisältöjen tuntemus 
 Pedagogiset taidot 
 Kirjallisen viestinnän taidot 
 Opastustaidot 
 Tietotekniset taidot 
 Tiedonhakutaidot 
 Vuorovaikutustaidot 
 Kyky olla luonteva lasten kanssa 
 Tapahtumatuotanto 

4. Osaamisen kehittämis-
tarpeet 

 Sisältöjen tuntemus (sen jatkuva päivitys) 
 Pedagogiset taidot 
 Esiintymistaidot 
 Kirjallisen viestinnän taidot 
 Opastustaidot 
 Tietotekniset taidot 
 Visuaalisen myyntityön taidot (esillepano) 
 Tapahtumatuotanto 

5. Osaamisen hankkimi-
nen 

 Sisäiset ja ulkoiset koulutukset 
 Medioiden seuraaminen 
 Lukeminen 
 Vertaisohjaaminen 
 Mentorointi 
 Työkierto 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Käsittelen seuraavaksi tekemiini haastatteluihin perustuvia tutkimustuloksia osaamisen 

johtamisen prosessimallin mukaan jaoteltuna. Prosessimallin viimeinen osa-alue vaikut-

tavuuden arviointi on rajattu tutkimustuloksia tarkastellessa pois, koska tutkimuksen pe-

rusteella ei ole toteutettu arvioitavia toimenpiteitä. Luvuissa 5.1 ja 5.2 käsitellään osittain 

osaamisen määrittelyä ja tavoitteita organisaatiotasolla. Tästä johtuen käytän näissä osi-

oissa haastattelujen lisäksi aineistona Helsingin kaupunginkirjaston strategiaa sekä 
muita kaupunginkirjaston asiakirjoja, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 2.2.   

5.1 Kirjaston visiona lukemisen edistäminen 

Helsingin kaupunginkirjaston vision mukaan ”kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, 

jossa tietoja, taitoja ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteiskuntaa” 

(Helsingin kaupunginkirjasto 2015). Visiossa ei suoranaisesti määritetä mitään tavoitteita 

tai roolia sisältöjen avaamiselle. Sen sijaan kaupunginkirjaston arvojen tarkemmassa ku-

vauksessa kerrotaan, että sivistysarvon merkitys henkilökunnalle tarkoittaa lukemisen 

edistämistä ja ajankohtaisten ilmiöiden valottamista eri näkökulmista (Helsingin kaupun-

ginkirjasto 2015). Myös kaupunginkirjaston strategian (Helsingin kaupunginkirjasto 

2015) toinen ja kolmas tavoite: ”markkinoimme aktiivisesti sekä aineistojamme että pal-

veluitamme sekä edistämme lukemista ja monilukutaitoa”, liittyvät suoraan sisältöjen 

avaamiseen. Lukemisen edistämisen tavoitteelle on myös määritetty tarkemmat alata-

voitteet, joista erityisesti lukemista ja pedagogiikkaa tukevien tavoitteiden ja keinojen 

määritteleminen on sisältöjen avaamisen näkökulmasta kiinnostava. Strategiaan kirjatut 

tavoitteet kertovat, että kaupunginkirjastolle ei ole vielä määritelty yhteistä linjaa luke-

mista tukevien tai pedagogisten palveluiden tavoitteista ja keinoista. 

Vuoden 2016 kaupunginkirjaston toimintakertomuksessa (Helsingin kaupunginkirjasto 

2016b) toiseksi pääpainopistealueeksi on nostettu monilukutaidon ja lukemisen edistä-

misen, joista kerrataan seuraavasti: ”monilukutaidon ja lukemisen edistäminen ovat kir-

jaston perinteiset vahvat alueet. Haluamme tukea peruslukutaitoa, jossa erityisryhmänä 

pojat. Muistutamme myös pitkien tekstien – kirjojen ja hyvien artikkelien - lukemisen tär-

keydestä lyhytsanomien rinnalla. Tätä monimuotoista työtä voi kirjastoissa ja verkkopal-
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veluissa edistää joka ainoa päivä jollain tavoin. Onnistumista mitataan mm. tarkastele-

malla lainaus- ja muita käyttölukuja sekä yksiköittäin että koko kirjaston tasolla”. Toimin-

takertomuksessa määritellään siis tarkemmin mihin asiakassegmenttiin kohdistetaan 

vuonna 2016 erityishuomio sekä nostetaan pitkät tekstit lukemisen edistämisen paino-

pistealueena. Kuitenkin lukemisen edistämisen ja sisältöjen avaamisen tavat jäävät do-
kumentissa määrittelemättä.  

Haastateltavat olivat yhtä mieltä strategian kanssa siitä, että lukemisen edistäminen on 

kirjastotyön keskeinen tehtävä. Sen sijaan yhteisen linjan puute sekä lukemista tukevien 

että pedagogisten palvelujen keinojen ja tavoitteiden määrittelemisessä nähtiin ongel-

mallisena haastateltavien keskuudessa. Pelkät käsitteet sisällön avaaminen tai lukemi-

sen edistäminen tuntuivat monesta haastateltavasta epäselviltä. Koettiin, että käsitteet 

olivat todella laajoja ja niiden käyttö ilman tarkempaa määrittelyä voi aiheuttaa sekaan-

nusta ja hämmennystä. Haastateltavat käsittivätkin sisällön avaamisen hyvin monin eri 
tavoin. 

Se mitä tällä sisältöjen avaamisella tarkoitetaan pitäisi myös lukea näissä strategi-
oissa ja toimintasuunnitelmissa. Se on hyvin abstraktia ajattelua, et avataan sit 
sisältöjä. 

Monet haastateltavista kyseenalaistivat, onko suunta kohti sisältötyötä ja sisältöjen 

avaamista työprosessiuudistusten perimmäinen tavoite. Ajateltiin, että suurin syy työpro-

sessiuudistuksiin on keskustakirjaston tarvitsemat henkilöstöresurssit, jotka aiheuttavat 

painetta siirtää henkilöstöä muista Helsingin kaupunginkirjaston yksiköistä keskustakir-

jastoon. Johdolta toivottiinkin aktiivista, avointa ja selkeää tiedottamista liittyen sekä lo-

gistiikkauudistukseen ja sen tavoitteisiin että sisältöjen avaamiseen ja lukemisen edistä-

miseen. Oli myös havaittavissa, että monet lyhyen ajan sisään tapahtuneet muutokset 
työtavoissa ja käytännöissä aiheuttivat varautunutta suhtautumista uusiin muutoksiin. 

5.2 Kirjastotyön tulevaisuus: pedagogiikkaa, kirjavinkkausta vai jotain muuta? 

Monet luvussa 2.2 esitellyistä Helsingin kaupunginkirjastossa tarvittavista osaamistavoit-

teista nousivat esille myös haastatteluissa sisältöjen avaamisen näkökulmasta. Hyvin 

tärkeänä pidettiin esimerkiksi innostunutta ja positiivista asennetta lukemista ja lukemi-
sen edistämistä kohtaan. 

Ydinkysymyshän on se, että miten nää nuoret saadaan lukemaan. Siis sehän on 
vähentynyt niin hirveästi. Sieltä pitäisi lähteä liikkeelle. 
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Muina keskeisenä sisältöjen avaamista tukevana osaamisalueina haastateltavat nostivat 

esille tiedonhakutaidot sekä sisältöjen kuvailun luetteloinnin yhteydessä. Koettiin, että 

laadukas luettelointityö sekä ammattitaitoiset ja monipuoliset tiedonhakutaidot helpotta-

vat paljon sisältöjen avaamista sen eri muodoissa. Esimerkiksi aineistonäyttelyiden laa-

timinen ja työntekijälle tuntemattoman aineiston sisällön avaaminen perustuvat suurelta 

osin tiedonhakuun ja luettelointitietoihin. Myös aineistojen kiinnostava ja oivaltava esille-
pano koettiin keskeiseksi sisältöjen avaamisen ja lukemaan innostamisen apuvälineenä.  

Hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot koettiin kirjastotyössä välttämättömiksi. Niiden li-

säksi haastateltavat pitivät kirjallisen viestinnän taitoja merkittävänä sisältöjen avaami-

sen mahdollistajana. Monet suositukset laaditaan nykyään kirjallisessa muodossa esi-

merkiksi suosittelulistojen, verkkosuositusten tai kirjastotilassa olevien suosituskonsep-

tien kautta. Ilman sujuvaa kirjallista ilmaisua nämä sisältöjen avaamisen muodot tuntuvat 
helposti vaikeilta toteuttaa ja saattavat jäädä hyödyntämättä. 

Haastateltavien keskuudessa korostui opastamisen, esiintymisen, ja pedagogisten taito-

jen merkitys nykyaikaisessa kirjastotyössä. Nähtiin, että moni sisältöjen avaamisen 

muoto vaati jonkinlaista esiintymistä ja opetusta. Pedagogisia taitoja ei tässä yhteydessä 

ymmärretty kovinkaan laajassa merkityksessä, vaan niillä tarkoitetaan enemmänkin val-

miutta laatia jonkinlainen opastus- tai opetustilanne sekä kykyä esiintyä tilanteissa luon-

tevasti. Pedagogisilla taidoilla nähtiin myös yhteys kykyyn kohdata erilaisia asiakasryh-

miä ja tunnistaa heitä mahdollisesti kiinnostava aineistot. Sisältöjen avaamisen esiinty-

miseen liittyvät muodot koettiin luonnollisempana lasten ja nuorten kirjastotyötä tekevien 
keskuudessa, missä onkin pitkät perinteet esimerkiksi vinkkauksissa ja satutunneissa. 

Edellä mainitut haastatteluissa esille nousseet ydinosaamisenalueet löytyivät myös kau-

punginkirjaston osaamistavoitteista. Osaamistavoitteissa ei kuitenkaan ole mainittu si-

sältöjentuntemusta osaamisalueena. Sen lähes kaikki haastateltavat nostivat tärkeäksi 

sisältöjen avaamisen edellytykseksi. Sisältöjen tuntemisen tasot määriteltiin hyvin erita-

voin riippuen siitä, millainen sisällön avaamisen muoto on kyseessä. Ymmärrettävästi 

esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa niin sanotusti lennossa tehtävässä suosittelussa 

syvällinen suositeltavan aineiston tuntemuksen merkitys käsitettiin vähäisemmäksi kuin 

vaikkapa vinkkauksen tai kirjailijavieraan haastattelun yhteydessä. Toisaalta syvälli-

sempi tuntemus ja omaan kokemukseen perustuva suosittelu koettiin hyvin toimivaksi ja 
palkitsevaksi suosittelun ja sisältöjen avaamisen muodoksi. 

Oman henkilökohtaisen suosikin esittely toimii kyl aina hyvänä mainoksena. Se nyt 
vaan tuntuu hyvältä saada toinen osapuoli innostumaan jostain asiasta, josta se ei 
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edes välttämättä ollut aikaisemmin kuullu. Vinkkauksissa sen näkee tosi hyvin. Vä-
littömästi tulee se onnistumisen tunne. 

5.3 Ammattiosaaminen tänä päivänä – rutiineista erityisosaamiseen 

Haastateltavilla on vaihtelevat kirjastoalan koulutustaustat. Osalla on taustalla alan kor-

keakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) ja osalla toisen asteen merkonomi-

tutkinto tai kokonaan toisen alan koulutus. Alan työkokemusta heillä on kahdesta vuo-

desta noin kolmeenkymmeneen vuoteen. Haastateltaviin kuuluu ammattinimikkeiltään 

kirjastonhoitajia, erikoiskirjastovirkailijoita, kirjastovirkailijoita ja asiakaspalveluvirkaili-

joita. Kaikki haastateltavat toimivat ainakin osittain myös asiakaspalvelutehtävissä. Hei-

dän tehtävänkuviinsa kuuluu asiakaspalvelun lisäksi viestinnän, lasten ja nuorten kirjas-
totyön, kokoelmatyön sekä maksuliikenteen ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. 

Sisältöjen vähintäänkin pintapuolinen tuntemus koettiin haastateltujen keskuudessa tär-

keäksi sisältöjen avaamisen ja lukemiseen innostamisen osa-alueeksi. Kaikkien alan 

koulutuksen saaneiden opintoihin oli kuulunut vähintään kurssin verran kirjallisuuden 

opintoja. Omaa sisältöjen tuntemustaan haastateltavat pitivät enimmäkseen melko hy-

vänä. Merkittävimmät sisältöjen tuntemuksen lähteet olivat kuitenkin työpaikka ja oma 

harrastuneisuus. Omaa kiinnostusta kulttuuria ja kirjallisuutta kohtaan sekä sitä kautta 
syntynyttä tietopohjaa pidettiin tärkeänä apuna sisältöjen avaamistyössä. 

Kyllähän se on helpompaa, että lukeminen kuuluu harrastuksiin. Kirjastossa aika 
moni osaaminen on kiinni siitä omasta yleissivistyksestä. Kuinka paljon lukee, 
kuinka paljon lukee kirja-arvosteluja, kuinka paljon on maailmanmenon tasalla.  

Lähes kaikki haastateltavat kokivat merkittäväksi sisältöjen tuntemuksen lähteeksi ai-

neiston käsittelyn niin valinnan, uutuuksien vastaanottamisen, kuorman, varausten kuin 

lainaustoimintojen ja hyllytyksen muodossa. Automaation ja työprosessien uudistamisen 

riskinä nähtiinkin henkilökunnan aineiston käsittelyn väheneminen. Tähän liittyi myös 

saapuvan kuorman ja varausten käsittelyn siirtyminen harjoittelijoille ja muulle tilapäis-
työvoimalle. 

A: Rutiinityöt on jo nyt vähentynyt tosi paljon. En nää ollenkaan raskaana niitä. 
Nään vaan ne hyödyt kun näkee millasta aineistoa palautetaan ja varataan. 

B: Ne uudet kirjathan menee suoraan hankinnasta kiertoon. 

A: Niin kun me ei enää pian hankitakaan näitä kirjoja.  
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C: Ja kuka tekee sit tämän logistiikan ja mitä ne tekevät? Onko se kuorman purku 
hyllyttäminen edelleen ja ketkä sen tekee? 

A: Miten me voidaan avata sisältöjä sellaisesta, josta me ei tiedetä mitään? Mistä 
se meidän tieto tulevaisuudessa tulee?   

    

Yleisesti haastateltavat pitivät osaamisensa vahvimpina osa-alueina asiakaspalveluti-

lanteissa tarvittavaa vuorovaikutustaitoja, eri asiakassegmenttien tuntemusta sekä tie-

donhakutaitoja. Monet pitivät myös suosittelemiseen tarvittavien tietoteknisten apuväli-

neiden käyttötaitoja varsin hyvinä.  Joillain haastateltavista oli vahvaa osaamista tapah-
tumien järjestämisestä ja kirjallisesta viestinnästä.  

5.4 Kirjastonhoitajan ohjaamis- ja esiintymistaitoja kehittämässä  

Osaamisen kehittämistarpeita nimettäessä täytyy ottaa huomioon, että osaamisen joh-

tamisen periaatteita noudattaen ei ole järkevää, että työpaikalla jokainen yrittää hallita 

kaikkia osaamisalueita. Tärkeintä on, että organisaatiotasolla on riittävästi osaamista 

siellä missä sitä tarvitaan (Puhakka ym. 2011). Tämä nousi esille myös haastateltujen 

keskuudessa. Koettiinkin tärkeäksi työn mielekkyyden kannalta, että jokainen pääsee 

hyödyntämään omia osaamisen vahvuusalueita myös sisältöjen avaamisen näkökul-
masta. 

A: Ihmiset on erilaisia  persoonia. Se pitäis ottaa jatkossakin huomioon, et kaikille 
ei esimerkiksi sovi aikuisille vinkkaaminen tai, että lähtee vinkkaamaan lapsille. 

B: On monia tapoja vinkata. Voi olla järjestettyjä vinkkaamisia, kirjastotilassa sat-
tumalta tapahtuvia kohtaamisia tai vaikka lukusuosituslistoja, joita sitten voi antaa 
asiakkaalle. Tällaisesta voi moni löytää itselleen sopivan tavan suositella. 

Vahvimpana osaamisen kehittämisen osa-alueena nähtiin pedagogiset ja esiintymiseen 

liittyvät taidot. Koettiin, että niiden tarve yleisesti kirjastotyössä ja erityisesti sisällön avaa-

miseen tehtävissä on kasvanut paljon viime vuosina. Erityisesti lasten ja nuorten kirjas-

totyötä tekevien keskuudessa opastus ja opetustaidot koettiin erityisen tärkeäksi ja niitä 
toivottiinkin lisää myös alan tutkintoon tähtääviin opintoihin. 

A: Se mitä (opintoihin) kaipasin oli pedagoginen kirjastonhoitajuus. Sitä meille ei 
opetettu juuri ollenkaan. 

B: Joo! Olis tosi hyvä jos saisi pedagogista opintoja enemmän. 
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Sisältöjen tuntemuksen haastateltavat kokivat jatkuvaksi oppimisen prosessiksi, jossa 

tietoja pitää päivittää jatkuvasti. Koettiin, että pelkästään työ, oma kiinnostus ja vapaa-

ajan kulttuuriharrastukset eivät välttämättä riitä takaamaan sitä, että pysyy mukana uu-

sissa julkaisuissa. Aineistojen esillepano nähtiin haastateltavien keskuudessa perintei-

senä, mutta hyvin tärkeänä sisältöjen avaamisen ja suosittelun muotona, jonka hallitse-

minen kuuluu kirjaston perusosaamiseen. Useammat haastateltavista kuitenkin kokivat, 

että aineistojen esilletuomisen osaamiseen niin kirjastossa kuin verkossa olisi hyvä 
saada uutta näkökulmaa esimerkiksi kirjakauppojen maailmasta. 

Mä mietin miten akateeminen kirjakauppa toimii. Niillä on näyttelytilaa ihan eri ta-
valla kuin meillä ja niillä on kirjat kivasti ja houkuttelevasti esillä. 

Haastateltavat olivat huomioineet tapahtumien kasvaneen merkityksen kirjastotyön 

osana ja vaikka osa koki tapahtumatuotannon osaamisensa riittävänä, kaivattiin sille alu-

eelle myös lisää osaamista. Muutamat kokivat kaipaavansa myös lisää osaamista sisäl-

töjen avaamiseen käytettävien tietoteknisten ohjelmien hallintaan sekä kirjalliseen vies-

tintään. Haastatteluissa ei noussut esiin sisällön avaamisen yhteyttä palveluiden tuot-
teistamiseen, joka oli yksi kaupunginkirjaston osaamistavoitteista.  

5.5 Monipuolista oppimista työssä ja työn ulkopuolella 

Haastateltavien mielipiteet toimivimmista osaamisen hankkimisen keinoista vaihtelivat 

paljon kyseessä olevan osaamisen laadusta. Usein koettiin mielekkääksi osaamisen 

hankkiminen monia eri oppimisväyliä hyödyntäen. Esimerkiksi sisältöjen tuntemuksen 

näkökulmasta koettiin, että osaamista voidaan saada mielekkäästi töissä aineistoja tut-

kimalla, kollegoiden sekä asiakkaiden kanssa aineistoista keskustelemalla, kirjaston jär-

jestämistä koulutuksista sekä oman vapaa-ajan kiinnostuksen kautta. Haastatteluissa 

nousi myös idea koko kaupunginkirjaston tasolla toteutettavasta mediaseurannasta, 

jossa lähetettäisiin henkilökunnalle esimerkiksi viikkokirje ajankohtaisista julkaisuista, nii-

hin liittyvistä arvioista ja tapahtumista. Henkilökunta pysyisi näin paremmin uutuuksien 

ja tapahtumien tasalla sekä voisi käyttää tietoja hyödykseen myös sisältöjen avaami-

sessa. Haastateltavat pohtivat myös kaupunginkirjaston yhteistä tietopankkia, johon olisi 
kerätty kirjallisessa muodossa olevia suosituksia. 

Oppiminen työtä tekemällä tai kollegoilta vertaisohjaamisen, tiimityön tai mentoroinnin 

avulla nähtiin hyvinä käytäntöinä. Kollegoiden apu nähtiin myös hyvin tärkeänä uuden 
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oppimisessa ja uusien näkökulmien avaamisessa. Samoin uusien toimintatapojen näke-

minen toisissa kirjastoissa työkierron kautta vaikutti osan haastatelluista mielestä hyvältä 

ratkaisulta. Toisaalta kolmoiskirjastossa työskentelyn koettiin osittain vastaavan työkier-

toa. 

Kuitenkin myös koulutuksilla nähtiin tärkeä rooli uuden oppimisessa. Helsingin kaupun-

ginkirjaston koulutustarjonta sisältöjen avaamisen näkökulmasta jakoi haastateltujen 

mielipiteitä. Osa haastateltavista koki, että koulutusta on tarjolla riittävän paljon, kun taas 

osa koki, että koulutustarjontaa pitäisi laajentaa erityisesti uusien kirjajulkaisujen ja pe-

dagogisten taitojen osalta. Toivottiin myös, että kaupunginkirjastolla voisi olla kiertäviä 

opastajia, jotka voisivat käydä kirjastoissa vetämässä koulutuksia. Tällä tarkoitetaan 

kaupunginkirjastossa työskenteleviä eri osaamisalueiden erikoisosaajia, jotka voisivat 
kiertää välillä siirtämässä omaa osaamistaan kollegoille.  

Ongelmana osaamisen hankkimisen kannalta nähdään kova kiire ja tiukka henkilöstöti-

lanne, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, että haluttuihin koulutuksiin ei välttämättä 

pääse. Sisältöjen avaamisen näkökulmasta työprosessin muutokselta toivottiinkin va-

pautuvaa työaikaa, jota voitaisiin käyttää aineistoihin tutustumiseen ja sisältöjen avaa-

miseen. Toisaalta haastatellut kokivat, että vapautuvan työajan siirtäminen sisältöjen 

avaamisen tehtäviin voi olla monen kohdalla käytännössä haastavaa, koska työntekijöillä 
on monia muitakin tehtäviä, joita vapautuvalla työajalla pitäisi hoitaa. 

 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Räisänen 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Automaation lisääntyminen ja kelluvien kokoelmien yleistyminen kirjastoissa tulevat 

mahdollisesti muuttamaan tulevaisuudessa kirjastotyön painopistettä pois mekaanisesta 

kirjojen ojentelusta ja logistiikkaan liittyvistä tehtävistä. Helsingin kaupunginkirjastossa 

vapautuvaa työaikaa on tarkoitus pyrkiä siirtämään asiakaskohtaamisiin, sisältöjen avaa-

miseen ja muihin kirjastoammatillisiin tehtäviin. HeRoLa-kirjastojen henkilökunnan haas-

tatteluissa kävi ilmi, että vielä logistiikkauudistuksen ollessa kesken työaikaa ei ollut juu-

rikaan vapautunut, jopa päinvastoin. Henkilökunta kuitenkin uskoo, että uudistuksen 

edetessä kuorman ja varausten käsittelyn parissa vietetty työaika tulee vähenemään ny-

kyisestä. Tämä herätti ristiriitaisia tunteita: muille töille vapautuva työaika nähtiin positii-

visena muutoksena, mutta toisaalta logistiikkaan liittyviä rutiinitöitä pidetään tuttuina ja 

turvallisina tehtävinä, joiden avulla on saatu luontevasti tietoa uusista aineistoista sekä 

on pystytty helposti seuraamaan mitä aineistoja lainataan ja varataan. Epäiltiin myös 

sitä, että vähenevät mekaaniset työtehtävät tulevat myös vähentämään henkilökunnan 
määrää kirjastoissa. 

Haastattelujen ja lähdekirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että arkipäivä kirjasto-

työssä laajasti käytetyn käsitteen sisältöjen avaaminen merkitys ei ollut ollenkaan yksi-

selitteinen. Käsitettä ja sen menetelmiä ei myöskään avata kaupunginkirjaston strategi-

assa tai dokumentaatioissa. Tämä aiheutti hämmennystä henkilökunnan keskuudessa 

siitä, millä kaikilla menetelmillä lukemisen edistämistä ja sisältöjen avaamista tulisi 

tehdä.  Koska lukemisen edistäminen koetaan edelleen sekä kaupunginkirjaston viralli-

sissa linjauksissa että henkilökunnankin tasolla keskeiseksi yleisten kirjastojen tehtä-

väksi, olisi suunnitteilla oleville kuvauksille sisältöjen avaamisen ja lukemisen edistämi-

sen keinoista ja tavoitteista todella tarvetta. Suunnittelussa voitaisiin lähteä liikkeelle sel-

keistä sisältöjen avaamisen konsepteista ja niiden kehittämisestä. Vaikka tutkimuksen 

perusteella näyttikin siltä, että henkilöstön voi olla vaikea hahmottaa palveluiden tuot-

teistamisen yhteyttä arkipäivän sisältöjen avaamiseen ja lukemaan innostamiseen, aut-

taisi konseptointi merkittävästi työntekijöitä sisällön avaamisen toteuttamisessa ja sen 

uusien muotojen käyttöönottamisessa.  

Sekä pedagogiset taidot että esiintymistaidot koettiin tärkeäksi osaksi sekä nykypäivän 

että tulevaisuuden kirjastotyötä. Kirjastoammattilaisuus on yhä enemmän muuttumassa 

kohti ohjaamista, inspiroimista ja opetusta. Sisältöjen avaaminen on siis vain yksi osa-
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alue, jossa näitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Näin ollen panostaminen pedagogi-

seen osaamisen toisi synergiaetuja koko kirjastotyön kenttää ajatellen. Sisältöjen avaa-

misen näkökulmasta opetus- ja esiintymistaidot auttaisivat henkilökuntaa toteuttamaan 

esimerkiksi erilaisia aineistoihin pohjautuvia opetustilanteita sekä toisivat esiintymisvar-

muutta vinkkauksiin ja suosittelutilanteisiin. Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, 

että henkilökunnalla on tarvetta pedagogiikan ja esiintymisen taitojen kehittämiselle. 

Osaamista voitaisiin hankkia esimerkiksi koulutusten, koulutussarjojen sekä mentoroin-

nin keinoilla. Esiintymistaitojen koulutukseen voisi riittää kertaluontoisetkin koulutukset, 

joissa tarjottaisiin vinkkejä esimerkiksi esiintymisjännityksestä ja artikulaatiosta. Koulu-

tussarjoina voisi toteuttaa pedagogisten taitojen kokonaisuuksia, joissa opiskeltaisiin 

opetus- ja ryhmätyömenetelmien hallintaa. Mentorointi toimisi hyvänä keinona esimer-
kiksi vinkkauksen ja satutuntien opettelussa. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi tarve sisältöjen tuntemuksen jatkuvalle päivitykselle. Kir-

jallisuuden, etenkin kaunokirjallisuuden tuntemus koettiin tutkimuksessa kirjastotyön 

keskeiseksi taidoksi. Kirjastotyössä tarvitaan sekä syvällistä että pintapuolista kirjallisuu-

den tuntemusta. Pintapuolinen taso, jolla esimerkiksi osataan yhdistää tekijä oikeaan 

genreen ja tiedetään juuri tällä hetkellä suositut kirjailijat ja teokset, auttaa henkilökuntaa 

jokapäiväisissä suosittelu- ja tiedonetsintätilanteissa. Syvällisemmällä kirjallisuudentun-

temuksella viittaan osaamiseen, jossa tunnetaan jo paremmin kirjailijan tuotanto ja on 

luettu hänen teoksiaan. Sen avulla pystytään toteuttamaan sisältöjen avaamisen näkö-

kulmasta keskeisiä toimintoja, kuten vinkkauksia ja erilaisia kirjallisessa muodossa ole-

via suosittelu konsepteja.  Kirjallisuuden tuntemuksen hankkimiskeinoiksi sopisivat esi-

merkiksi koulutukset, joissa vinkataan henkilökunnalle ajankohtaisia teoksia. Vinkkauk-

set voisi myös toteuttaa sisäisenä koulutuksena, jolloin kaupunginkirjaston oma henkilö-

kunta suosittelisi teoksia kollegoille. Tällaisia koulutuksia voisi toteuttaa monella tasolla: 
oman kirjaston henkilökunnalle, alueellisesti kiertäen tai koko kaupunginkirjastolle.  

Mitä kaikkea muuta tulevaisuus voisi sisältöjen avaamisen näkökulmasta tuoda tulles-

saan? Kirjastossa on jo havahduttu siihen, että voimme myös näkyä ja kuulua kirjastojen 

ulkopuolella. Tulevaisuudessa esimerkiksi novellikoukkujen tapaiset ääneenlukukonsep-

tit ja kirjavinkkaukset voitaisiin myös hyvin toteuttaa vaikkapa vanhustenkeskuksissa, 

työpaikoilla tai uimarannoilla osana kirjaston jalkautumista. Myös sisältöjen avaamisen 

konseptien tuotteistaminen voisi jatkossa olla keskeisemmässä roolissa. Helsingin kau-

punginkirjastossa toimiva lukuvalmentaja -palvelu on oiva esimerkki sisältöjen avaami-

sen konseptoinnista. Palvelua voitaisiin kuitenkin tehdä tunnetuksi entistä laajemmin ja 
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tätä kautta valjastaa kirjastolaisten sisältöjen tuntemus paremmin asiakkaiden käyttöön. 

Jos aineistot tulevaisuudessa siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen muotoon, tulisi myös 

sisältöjen avaamisen siirtyä yhä voimakkaammin verkkoon, missä lainaaminenkin tapah-

tuu. Toimivien suosittelualgoritmien ja niiden sisältöä kuvailevien tekstien laadinta saat-

taakin olla keskeinen tulevaisuuden kirjastotyön osa, jolla innostetaan jatkossakin ihmi-
siä tarinoiden pariin.  
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Teemahaastattelun kysymykset 

1. Haastateltavien koulutus, työkokemus ja työtehtävät 

2. Mitä teidän mielestä tarkoitetaan sisältöjen avaamisella ja sisällön avaamisen tehtä-
villä kirjastossa? 

3. Kuvaile omia sisällön avaamisen taitojasi. Mitä kautta te olette oman osaamisenne 
hankkineet? 

4. Millaisena koette kaupunginkirjaston suunnitelman vähentää mekaanisia töitä ja siir-
tää vapautuvaa työaikaa sisältöjen avaamisen tehtäviin? 

5. Mitä osaamista sisältöjen avaamiseen tarvittaisiin lisää? 

 


