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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni aiheena oli henkilöstön osaamiskartoitus. Toimeksiantajanani toimi 

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalveluiden ja tutkimuskohteenani 

sen henkilökunta. Tutkittavia yksilöitä asiantuntijaorganisaatiossa oli yhteensä 15; 

Mikkelin Kampuskirjastosta, Sosiaali- ja terveysalankirjastosta ja Nikkarilan kirjastos-

ta Pieksämäeltä sekä Puistokadun kirjastosta Savonlinnasta. Mikkelin ammattikorkea-

koulun Kirjasto- ja tietopalvelujen toiminta-ajatuksena on toimia korkeakoulukirjasto-

na Etelä-Savossa. Se kehittää ja tuottaa palveluja oppimiselle, opetukselle sekä tutki-

mus- ja kehitystoiminnalle tukevat ammattikorkeakoulun eri alojen opetusta tarjoa-

malla laaja-alaisia tietoresursseja opiskelijoiden käyttöön. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa Kirjasto- ja tietopalveluiden henkilöstön 

osaaminen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa oli tehty osaamiskartoitus muutama 

vuosi sitten, mutta tämä osaamiskartoitus kohdennettiin juuri kirjastoalan osaamiseen. 

Kirjastohenkilöstön osaamiskartoituksen tekeminen oli yhteisenä tavoitteena Kaak-

kois-Suomi puitesopimusyhteistyö (KAKE) kirjastojen kesken. KAKE:n kuuluu Mik-

kelin ammattikorkeakoulun kirjaston lisäksi Kymenlaakson ja Saimaan ammattikor-

keakoulujen sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastot. Työni tarkoitus oli 

tuoda näkyväksi organisaatiossa oleva osaaminen, jonka pohjalta toimeksiantaja voi 

ryhtyä kehittämään sitä. 

 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys koostuu osaamisen merkityksestä asiantuntija-

organisaatiossa sekä toimeksiantajalle tehdystä osaamiskartoituksen pohjasta. Teorias-

sa käydään siis läpi kohdeorganisaatiolle olennaiset perusprosessit, johtamiseen ja 

hallintoon liittyvä osaaminen sekä työelämäosaaminen.  

 

Empiirinen osio koostuu siis samoin kun teoreettinen viitekehys perusprosessien, joh-

tamisen ja hallinnon ja työelämäosaamisen osalta. Kirjasto- ja tietopalveluihin oli pe-

rustettu osaamiskartoitustyöryhmä, jonka kanssa yhteistyössä laadittiin osaamiskartoi-

tuslomake. Osaamiskartoituslomakkeen kysymykset sovitettiin Oskar –

osaamiskartoitushanketta hyväksi käyttäen kohdeorganisaatiolle sopiviksi. Tutkimus-

menetelmäksi muodostui lähes automaattisesti määrällinen tutkimusmenetelmä, koska 
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osaamista arvioitiin valmiiksi annetulla asteikolla ja kysymykset olivat valmiiksi muo-

toiltu. 

 

Tutkimustulokset on koottu yhteen empiirisessä osiossa, jokainen kysymys erikseen 

sekä yhteenvedot aihealueittain. Raportin lopussa on esitetty tekemiäni johtopäätöksiä 

osaamiskartoituksen tuloksiin liittyen. Lopuksi olen esittänyt myös jatkotoimenpide-

ehdotuksia siitä, miten tekemääni tutkimusta voitaisiin hyödyntää kohdeorganisaatios-

sa. 

 

 

2 OSAAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA 

 

Osaamisen johtaminen tarkoittaa strategisesti tärkeän tiedon vaalimista, kehittämistä 

ja uudelleen suuntaamista. Oppivasta organisaatiosta voidaan puhua silloin, kun joh-

tamisella on saatu aikaan organisaatiokulttuuri, toimintamallit ja järjestelmät joiden 

avulla organisaatio oppii tehokkaasti. (Viitala & Jylhä 2001, 161.) 

 

Useimmat yrityksistä on organisaatioita eli ihmisten muodostamia yhteistoimintajär-

jestelmiä. Organisaation tavallinen määritelmä on ”organisaatio on sosiotekninen jär-

jestelmä, jolla on tietyt tavoitteet ja sen jäsenten tiedostama, tarkoituksellinen raken-

ne”. (Vanhala ym. 2002, 187.) Karlöf ja Lövingsson (2004, 168 - 169) lainaavat Ches-

ter I. Barnardin 60 vuotta sitten käyttämää määritelmää organisaatiosta: ” järjestelmä, 

joka koostuu kahden tai useamman ihmisen toimintojen tai kykyjen tietoisesta koor-

dinoinnista”. 

 

Asiantuntijaorganisaatio on yritys, joka tuottaa uusia ratkaisuja ja uutta tietoa. Sen 

antamat ohjeet ja neuvot ovat yksilöllisiä. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön 

rooli korostuu ja siitä aiheutuvat menot ovat usein pääomamenoja suurempia. Asian-

tuntija organisaatio on myös riippuvainen henkilöstöstään. Asiantuntija organisaatios-

sa on luonnollisesti töissä asiantuntijoita, mutta myös muuta henkilöstöä, jota kutsu-

taan avustavaksi tai tukihenkilöstöksi. Näin Laitinen (2004, 22 – 23) kertoo asiantunti-

ja organisaatiosta viitaten Eklundin (1992) tekstiin. Asiantuntijat ovat päteviä omassa 

työssään ns. professionaalisesti, mutta ei organisatorisesti. Tukihenkilöstö auttaa asi-
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antuntijoita ja johtajia ja he koostuvatkin sihteereistä, kirjanpitäjistä jne. (Mt. 2004, 

23.) 

 

2.1 Asiantuntijan työ organisaatiossa 

 

Asiantuntijaorganisaatio tuottaa asiantuntijapalveluita. ”Asiantuntijapalvelujen tuotta-

ja on huomattavan tietämyksen omaava kvalifioitunut henkilö. Hänen pätevyytensä 

perustuu usein koulutukseen, kokemukseen ja erityistaitoihin, usein hänen tietämyk-

sensä on kapea-alaista.” Lisäksi tällaisen, asiantuntijan, lähestymistapa asioihin on 

ongelmanratkaisukeskeinen. Asiantuntijan tehtävä on nähdä ja ratkaista ongelma. 

Tyypillisesti asiantuntijapalveluihin liittyy myös neuvonanto ja sen toimintaperiaate 

on toimia asiakkaan toimeksiannon pohjalta. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka liitetään 

asiantuntijapalveluihin. (Laitinen 2004, 26.) 

 

2.2 Osaamiskartoitus kehittämisen välineenä 

 

Osaamiskartoitus on osaamisen mittari ja kehittämisen apuväline. Osaamiskartoitus 

kannattaakin räätälöidä kohdeorganisaatiolle juuri sopivaksi. Seuraavaksi käsitellään 

osaamiskartoitusta kehittämisen ja hyödyntämisen välineenä. 

 

Osaamiskartoitus on keskeinen kehittämisen väline, jolla kartoitetaan vahvuudet, ke-

hittämisalueet ja osaamisen yleinen taso sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Osaa-

miskartan laadintaan ja tekemiseen tulee käyttää aikaa ja sen tiimoilta on hyvä käydä 

keskusteluja. Osaamiskartoituksen olennainen osa on ennakoida tulevaa, jotta saadaan 

tarve ja osaaminen löytämään toisensa, voidaan puhua ns. tulevaisuuden osaamistar-

peesta. Osaamiskartoitusta ei voida pitää täydellisenä osaamisen mittarina, vaan se on 

ns. suuntaa antava apukeino esimerkiksi työntekijöiden tukemiseen ja ohjaamiseen. 

(Osaamiskartoitus; perusteita) 

 

2.3 Osaamiskartoituksen hyödyntäminen 

 

Osaamiskartoitusta voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Osaamiskartoituksen poh-

jalta voidaan tehdä esimerkiksi kehityssuunnitelma. Se tarkoittaa sananmukaisesti 

suunnitelmaa siitä, miten organisaatiota kehitetään. Osaamiskartoitusta voidaan hyö-
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dyntää kehityssuunnitelman lisäksi kehityskeskusteluissa, rekrytoinnissa (esim. osaa-

misprofiilin määrittämisessä), perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hen-

kilöstön osaamisen itsearvioinnin ja oman työn hallinnan tukena. (Hätönen 2007, 49.) 

 

Näiden lisäksi osaamiskartoitusta voidaan käyttää koulutustarvekartoituksen suunnit-

telussa. Koulutustarvekartoituksen voi tehdä esimerkiksi jo edellä mainittujen kehitys-

keskusteluiden ja osaamiskartoituksen kautta. Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden sel-

vittää koulutustarpeita. Tällaisen kartoituksen voi tehdä esimies tai vaikka ulkopuoli-

nen asiantuntija. Kartoituksen avulla selvitetään ammattitaitoa ylläpitävän ja sitä li-

säävän koulutuksen tarve. Koulutusta suunniteltaessa lähtökohtana kannattaakin pitää 

koulutuksen tarvetta; koulutukseen osallistuvat juuri ne henkilöt, jotka sitä tarvitsevat. 

(Ranki 1999, 58.) Asiantuntija organisaatiossa työskentelevillä henkilöillä’ voi olla 

erilaisia koulutustarpeita. 

 

Seuraavaksi perehdytään asiantuntija organisaatioon ja sen piirteisiin. Lisäksi käsitel-

lään toimeksiantajan kannalta perusprosesseihin liittyvä osaaminen, johtamiseen ja 

hallintoon liittyvä osaaminen sekä työelämäosaaminen. Kutakin aihealuetta on syven-

netty yksityiskohtaisilla osaamisen alaluvuilla, toimeksiannon näkökulmasta katsottu-

na. 

 

2.4 Perusprosesseihin liittyvä osaaminen 

 

Tässä luvussa käsitellään kirjastotyöntekijöiden perusprosesseihin liittyvä osaaminen. 

Selvennetään mitä nämä perusprosessit pitävät sisällään. Perusprosesseihin kirjasto-

työntekijöillä kuuluu kokoelma ja sisältöosaaminen, hankintaosaaminen, tiedon orga-

nisointi ja julkaisemisen osaaminen. Lisäksi luku pitää sisällään palveluosaamisen, 

pedagogisen osaamisen sekä viestintä- ja markkinointiosaamisen. Valitsin teoriaosion 

aihealueet toimeksiannon perusteella eli kaikki teoriat esitellään toimeksiantajan nä-

kökulmasta. Yhteenvetona olen käyttänyt Marja-Leena Saarisen haastattelua koskien 

kohdeorganisaatiota. 
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2.4.1 Kokoelma ja sisältöosaaminen 

 

Kirjasto- ja tietopalveluissa kokoelma ja sisältöosaamiseen kuuluu kokoelmapolitiikan 

ja koulutusalojen opetuksen sisältöjen sekä niiden aineistojen tuntemus. Lisäksi siihen 

kuuluu sisältöihin liittyvä osaaminen ja kokoelmien kehittäminen sisältäen kirjat, leh-

det, elektroniset aineistot ym. 

 

Kokoelma sanana tarkoittaa käytännössä täyttä toimintaa. Se tarkoittaa aineistojen 

identifioimista, hankkimista, lisensoimista, budjetoimista ja esimerkiksi painettujen ja 

elektronisten aineistojen tasapainottamista. (Wilén ja Kortelainen 2007, 10.)  

 

Kirjaston kokoelma on kaiken kirjaston materiaalin yhteissumma ja se sisältää kirjat, 

sarjajulkaisut, hallituksen julkaisut, käsikirjoitukset, esitteet, kuvastot, raportit jne. eli 

kaiken sen materiaalin, jonka kirjasto omistaa. Kokoelman tarkoitus on vastata käyttä-

jiensä tarpeita, joten sen laajuus ja painotus riippuu kirjaston tarkoituksesta. Kohdeor-

ganisaationa on tieteellinen kirjasto, joka palvelee Mikkelin ammattikorkeakoulua ja 

sen opiskelijoita. Kokoelma ei ole staattinen tila vaan se muuttuu jatkuvasti ja sen 

sisältöön vaikuttavat sekä aineiston hankinta että poistot. (Molander 2006.) 

 

Painetulle aineistolle ja elektroniselle aineistolle voidaan tarvittaessa tehdä erilliset 

hankintapolitiikat, mutta seuraavaksi kerrotaan kokoelmapolitiikasta yleisesti. Koko-

elmapolitiikkaa pidetään yleisesti ottaen tärkeänä. On jopa sanottu, että kirjastot ilman 

kokoelmien kehittämispolitiikka ovat kuin liiketoiminta ilman toimintasuunnitelmaa. 

Jos toimintasuunnitelmaa ei ole, omistaja eivätkä työntekijät kykene ymmärtämään 

minkälaisesta liiketoiminnasta on kyse ja mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään. Täl-

löin omistajalla ei myöskään ole edistymiselle mittaria eikä päivittäisille päätöksille 

selkeää kontekstia. Kokoelmien kehittämispolitiikkojen ei kuitenkaan tulisi olla liian 

yleisiä, teoreettisia, idealistisia, epämääräisiä eikä staattisia. Kokoelmapolitiikan tar-

koitus on määrittää kehykset, mutta se ei kerro millä perusteella jokin tietty julkaisu 

valitaan tai hylätään. (Wilén ja Kortelainen 2007, 93 - 94.) 

 

Kokoelmapolitiikan kehitetään kokoelmatyön avulla (Molander 2006). Yksiselitteises-

ti kokoelmapolitiikka tarkoittaa kirjastokokoelmien kehittämiseen liittyviä toimintoja, 

joiden tarkoitus on vastata kirjaston prioriteetteja, käyttäjien tiedontarpeita ja kiinnos-
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tuksen kohteita. Pääasiassa kokoelmapolitiikan kehittämisessä on aineiston valinta, 

jonka avulla kokoelma rakennetaan. Lisäksi siihen liittyy aineiston valinta, kehittä-

mispolitiikan laatiminen ja koordinointi, kokoelman käyttötarkoitukset, tiedon tarpei-

den analyysi, kokoelman analysointi ja käyttötutkimukset. Budjetin hallinta, suhteet 

käyttäjäyhteisöön ja mahdollisesti resurssien jakosuunnitelma muiden kirjastojen 

kanssa voivat olla myös osana kokoelmapolitiikan kehittämistä. (Wilén ja Kortelainen 

2007, 26.) 

 

Elektronisen ja painetun aineoston tasapainottaminen tapahtuu aineiston valitsija toi-

mesta. Valitsija tekee valintansa aineiston hankintaprosessissa arkistollisen (mitä ko-

koelmassa jo on), yhteisöllisen (ymmärrys ja tietous käyttäjien tarpeista) ja temaattisin 

(tietous siitä, mitä kirjallisuutta aihealueesta on) perustein. (Wilén ja Kortelainen 

2007, 65.) 

 

2.4.2 Hankintaosaaminen 

 

Hankintaosaaminen sisältää taidot aineistotarjonnan tuntemuksen. Tämä lisäksi siihen 

kuuluu sekä painettujen että elektronisten aineistojen hankintatapojen ja – kanavien 

tuntemus. Myös aineistojen hankintasopimusten hallinta ja hankintapaikkojen kilpai-

lutus kuuluvat hankintaosaamiseen. 

 

Painettu kirjallinen teos on helppo määrittää. Se on tekijän kirjoittama, kustantajan 

hyväksynnän jälkeen se painetaan kirjalliseksi tuotteeksi. Digitaalinen työ on puoles-

taan hieman epäselvempi. Työ ei muodosta konkreettista pakettia, se on interaktiivi-

nen ja sisällöltään muutettavissa. Siitä voidaan myös tehdä lukemattomia versioita ja 

eri kirjoittajat voivat muokata sen sisältöä. Digitaalisessa ympäristössä tekijät voivat 

syrjäyttää kustantajat ja julkaista itse omat teoksensa. Tällöin myös kustantajan arvo-

valta aineiston valinnan kriteerinä häviää. (Wilén ja Kortelainen 2007, 85.) 

 

Aineiston valintaa pidetään laadun varmistimena. Dokumentin tulee olla luotettava, 

ajantasainen ja korkeatasoinen sen lisäksi, että se on keskeinen yhteisön toiminnalle. 

Resurssien tason varmistuksen voi tehdä julkaisijan tekemän vertaisarvioinnin perus-

teella (asiantuntijat ovat arvioineet käsikirjoitukset ennen niiden julkaisua) sekä toimi-
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tuksen kontrollilla (julkaistujen tietojen luotettavuuden arviointi). (Tiedon tie johdatus 

informaatiotutkimukseen 1999, 20.) 

 

Elektronisen ja painetun aineiston tasapainottamisesta puhuttaessa useat tekijät vaikut-

tavat valintapäätökseen aineistoa hankittaessa. Kuten jo aiemminkin on mainittu, pää-

tökseen vaikuttavat tekijät olivat siis arkistolliset, yhteisölliset ja temaattiset. Nämä 

pätevät myös muun aineiston hankinnan kohdalla. Hankintaosaamisessa olennaista on 

siis tietää mahdollisimman paljon, mitä kirjallisuutta aihealueesta on tarjolla. Vain 

näin aineiston valitsija voi tehdä parhaan mahdollisen valinnan aineiston hankintaan 

liittyen. (Wilén ja Kortelainen 2007, 65.)  

 

Hankintasopimus määrittää aineistojen hankkijoiden toimenkuvaa. Aineistojen hank-

kijoille tiedotetaan kulloinkin voimassa olevista hankintasopimuksista ja paikoista. 

Hankintapaikoilta pidetään yhteyttä ja käydään tarkistamassa kuinka yhteistyö on su-

junut kohdeorganisaation näkökulmasta. Hankintasopimusten toimivuutta ja paikkan-

sapitävyyttä tarkkaillaan jatkuvasti. (Saarinen 2010.) 

 

Kohdeorganisaatiossa elektroninen aineisto hankitaan 90 % FinELibin kautta ja se on 

käytettävissä joko e-kirjastoon tai Nellin kautta. Kansalliskirjasto on elektronisenkin 

aineiston hankinnassa mukana. Muu elektroninen aineisto hankitaan suoraan palvelun 

tuottajilta. FinElibin kautta hankittavien aineistojen osalta hankintasopimukset neuvot-

telee FinElib kirjastojen puolesta. Kun aineisto hankitaan muualta kuin FinELibiltä, 

kohdeorganisaatio neuvottelee palvelun tuottajan kanssa hankintasopimuksen ja järjes-

tää palvelun tuottajan kanssa yhteyden palveluun. Kirjojen päähankintapaikka ja lehti-

en välittäjä on kilpailutettu yhdessä Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulu-

jen kirjastojen kanssa. Elektronisen aineiston hankinnan osalta organisaatiolla on yh-

teistyösopimus FinELibin kanssa. (Saarinen 2010.) 

 

2.4.3 Tiedon organisointi 

 

Tiedon organisointi kohdeorganisaatiossa tarkoittaa indeksointia, luettelointia ja 

elektronisen aineiston käyttöön saattamista. Näiden lisäksi tiedon organisointiin kuu-

luu myös aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon saattaminen sekä aineistojen 

käytettävyyden turvaaminen. 
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Osana tiedon organisointia kohdeorganisaatiossa on tietoresurssien ja dokumenttien 

kuvailumenetelmien hallitseminen. Tiedon organisointiin sisältyy myös eri tallenne-

muodoissa olevien tietoaineistojen käsittelyn periaatteiden, menetelmien ja välineiden 

osaaminen. (Liite 3.) 

 

Luettelo sisältää tiedon, miten resurssi on löydettävissä. Tätä kutsutaan toisella nimel-

lä paikallistamistiedoksi. (Tiedon tie johdatus informaatiotutkimukseen 1999, 18.) 

Luetteloinniksi kutsutaan dokumentin ns. muodollisten ominaisuuksien kuvaamista. 

Luettelointi tiedoista käy ilmi dokumentin tekijä, nimeke ja lisäksi missä ja milloin se 

on ilmestynyt. Indeksointikieli kuvaa dokumentin sisältöä asiasanoilla. Asiasana on 

termi, joka kuvaa jotain tiettyä käsitettä. (Tiedon tie johdatus informaatiotutkimukseen 

1999, 22.) 

 

Aineiston käyttöön saattaminen tarkoittaa sitä, että kirjasto asettaa palvelemansa yhtei-

sön käyttöön tietoresursseja. Resurssien valinta riippuu luonnollisesti siitä mitä toi-

mintaa kirjasto tukee yhteisössä. Ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmat on raken-

nettu taustayhteisön tarpeiden pohjalta mm. opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden 

esitysten pohjalta. Jotta organisaatio voi valmistaa ja myydä palveluita kilpailukykyi-

sesti, tarvitaan tietoa mm. markkinoinnista, teknologiasta ja lainsäädännöstä. (Tiedon 

tie johdatus informaatiotutkimukseen 1999, 16.) Kohdeorganisaatiossa elektronisen 

aineiston käyttöön saattaminen tarkoittaa aineiston sijoittamista joko Nelliin tai e-

kirjastoon (Saarinen 2010). 

 

Aineiston käyttöön saattamisen käsittely riippuu aineistotyypistä. Prosessi alkaa tie-

tenkin jo edellisessä luvussakin käsiteltyä hankintaosaamista hyödyntäen. Aluksi teh-

dään valintapäätös, jonka jälkeen aineisto hankitaan hankintasopimuksen mukaisesti 

päähankintapaikasta, jos se on mahdollista. Kun aineisto saapuu, niin se merkitään 

kokoelmatietokantaan vastaanotetuksi. Samalla kun aineisto luetteloidaan kokoelma-

tietokantaan, siihen kiinnitettään tarra, josta viiteresurssit ilmenevät. Tämän jälkeen 

aineistoon kiinnitetään suojaustarra, ellei se ole yhdistetty viiteresurssitarraan. Lopuksi 

aineistot muovitetaan ja tarvittaessa niihin kiinnitetään erivärisiä teippejä, joilla erote-

taan esim. käsikirjastoaineisto muusta aineistosta. Tämän jälkeen aineisto on valmis 
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hyllytettäväksi. (käsitellään vielä paikan päällä ennen kuin se on valmis lainattavaksi. 

(Saarinen 2010.) 

 

Aineiston käyttökuntoon saattaminen tarkoittaa tietoresurssien merkitsemistä viite-

resurssien avulla. Viiteresurssit ovat tietoresursseja ja sisältävät usein kohteen formaa-

lin ja sen sisällön ja aihepiirin kuvauksen. Näiden ominaisuuksien lisäksi kuvaus sisäl-

tää paikallistamistiedon eli tiedon siitä, mistä resurssi on löydettävissä. (Tiedon tie 

johdatus informaatiotutkimukseen 1999, 17 - 18.) Käyttökuntoon saattamisessa taus-

talla toimii kansalliskirjaston toiminta, joka määrittelee miten aineisto saatetaan käyt-

tökuntoon (Saarinen 2010). 

 

2.4.4 Julkaisemisen osaaminen 

 

Toimeksiantajan kohdalla julkaisemisen osaaminen tarkoittaa opinnäytteiden julkaisu-

prosessia. Myös Mamkin henkilöstönjulkaisuluettelo ja MAMKin sarjajulkaisuproses-

sin tunteminen sisältyvät tähän aihealueeseen. 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija laatii tutkintoonsa liittyen opinnäyte- tai 

kehittämistyön. Kirjasto- ja tietopalvelut on mukana prosessissa tarjoamalla aineistoja 

kokoelmistaan opiskelijoiden käyttöön. Kirjasto- ja tietopalvelut järjestävät lisäksi 

tiedonhankinnan ohjausta sekä tallentavat valmistuneiden opinnäytetöiden tiedot ja 

itse valmiit työt PDF-muodossa Mikki-tietokantaan. Kansitetut opinnäytetyöt säilyte-

tään kokoelmissa ja vastaavat MAMKin julkaisusarjoista, joissa voidaan julkaista 

myös opinnäytetöitä, josta seuraavaksi hieman lisää. ( Kirjaston palvelut opinnäyte- tai 

kehittämistyöntekijälle 2010.) 

 

Opinnäytetyötä julkaistavaksi esittävät opinnäytetöiden ohjaajat. Ohjaajat toimittavat 

myös sanallisen arvioinnin työstä julkaisutoimikunnalle. Julkaistavaksi esitettyjen 

opinnäytetöiden kielentarkastuksesta huolehtivat koulutusalat itse. Lisäksi ohjaaja 

kirjoittaa alkusanat julkaistavaksi hyväksyttyihin opinnäytetöihin. (Mikkelin ammatti-

korkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje 2005, 6.) 

 

MAMKin henkilöstön julkaisuluettelon on osa korkeakoulukulttuuria. Henkilöstön 

julkaisuluettelo koostuu MAMKin henkilöstön julkaisemista teoksista, joita voivat 
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olla esimerkiksi tutkimukset, tekstit, artikkelit, kirjat, käsikirjoitukset jne. Julkaisun-

määrille on myös asetettu tavoitteita. (Saarinen 2010.) Vuoden 2010 suositeltava kan-

sallinen julkaisutyyppiluokittelu on jaettu yhdeksään eri aihealueeseen. Ne ovat ver-

taisarvioidut tieteelliset artikkelit, vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, tie-

teelliset kirjat, ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, suurelle yleisölle suunnatut jul-

kaisut, julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta, opinnäytteet, patentit ja keksin-

töilmoitukset sekä audiovisuaaliset aineistit ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat. 

(Suositeltava kansallinen julkaisutyyppiluokittelu 2010.)  

 

Organisaation sisällä tapahtuva MAMKin sarjajulkaisuprosessi alkaa julkaistavaksi 

aiotun materiaalin ja käsittelylomakkeen toimittamisesta julkaisutoimikunnalle, joka 

käsittelee sitä kokouksessaan. Julkaistavaksi ehdotetut tuotokset tarkastetaan asiantun-

tijalausunnon mukaisesti, joiden perusteella julkaisutoimikunta joko hyväksyy tai hyl-

kää ehdotuksen. Julkaistavaksi hyväksytyn teoksen tekijän kanssa tehdään kustannus-

sopimus. Kirjasto- ja tietopalvelut vastaa julkaisujen taitosta ja yhteistyöstä painopai-

kan kanssa. Julkaistava materiaali voi olla esimerkiksi, tutkimus, artikkeli, kirja näy-

telmä jne. (Saarinen 2010). 

 

2.4.5 Palveluosaaminen 

 

Palveluosaamiseen liittyy monia eri tekijöitä. Tarkasteltavan organisaation näkökul-

masta olennaisia asioita ovat kuitenkin neuvonta ja lainaus toiminta, esimerkiksi eri-

laisten ohjeiden soveltaminen, kaukopalvelu ja tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut. 

Myös kirjaston laitteiden käytön hallinta, esimerkiksi kopiokone, tulostimet, kassa, 

maksupääte jne. kuuluvat palveluosaamiseen. 

 

Asiakaspalvelun vaiheita on pääsääntöisesti kolme: asiakkaan vastaanottaminen, pal-

velutilanteen hoitaminen ja palvelun päättäminen.  Asiakkaan vastaanottaminen alkaa 

siitä, kun asiakas astuu sisälle kirjastoon. Ns. totuuden hetki tarkoittaa asiakkaan 

orientoitumista tilaan, henkilökuntaan ja palvelun saatavuuteen. Ensivaikutelmaan voi 

vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ja pukeutumisellaan. (Loivio & Tiihonen 2005, 33 

- 34.) 
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Palvelutilanne on vuorovaikutusta, ihmisten kohtaamista. Palvelutilanteessa kirjasto-

työntekijän tehtäviin kuuluu kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden määrittely. Asiakkaan 

tehtyä kysymyksensä, kirjastotyöntekijä esittää tarvittavat lisäkysymykset ja varmistaa 

lopuksi, että asiakkaan tiedontarve on tullut oikein ymmärrettyä. Mikäli asiakas joutuu 

odottamaan palvelua, on hyvä pyytää anteeksi ja mahdollisesti selittää viivästymisen 

syy. Tasapuolinen palvelu kaikille asiakkaille on tärkeää. Lisäksi palvelutilanteen tuli-

si olla mahdollisimman häiriötöntä. Muiden asiakkaiden palveleminen samanaikaisesti 

tai puhelimeen vastaaminen kesken palvelutilanteen ei välttämättä ole sopivaa. Puhe-

limeenkin vastattaessa, tulee palveltavalta asiakkaalta pyytä tähän lupa. (Loivio & 

Tiihonen 2005, 35 - 36.) 

 

Asiakastilanteen päätyttyä asiakkaalle jää mieleen monia eri asioita. Hän kenties muis-

taa palvelua antaneen henkilön, palvelumyönteisyyden ja asiantuntevuuden tai niiden 

puutteen. Lisäksi asiakkaalle on saattanut jäädä mieleen palveluympäristö, esimerkiksi 

sijainti, toimivuus tai vaikka varustetaso. Tiedostamattaan asiakas on saattanut rekiste-

röidä myös esteettisiä asioita, joihin kuuluu mm. siisteys, värit ja valoisuus. Näistä 

voidaan käyttää nimitystä lisäarvo, lisäpalvelu tai jälkivaikutelma. Ne täydentävät pe-

ruspalveluita, joiden kautta asiakas saa kirjastossa käynniltään enemmän kuin on 

osannut odottaa. (Loivio & Tiihonen 2005, 38 - 39.) 

 

Asiakkaat toivovat palvelutilanteelta ystävällisyyttä, kohteliaisuutta sekä asiantunte-

musta. Kirjastotyössä asiantuntemus tarkoittaa työprosessiin kuuluvien työtehtävien 

oivaltamista, asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimista ja ylipäätään kokonaisval-

taista asiakaspalvelua. Lisäksi palvelulta odotetaan palvelualttiutta eli aktiivista palve-

lua kysyttäessä. Ihmiskeskeisyys ja aito kiinnostus asiakaspalvelutyöhön ovat myös 

kirjastotyöntekijältä toivottuja ominaisuuksia. Hankalissa asiakaspalvelutilanteissa 

kärsivällisyys, kohteliaisuus ja maltillisuus ovat hyviä piirteitä. Muita kirjastotyönteki-

jältä odotettuja ominaisuuksia ovat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen 

taito ja ilmaisukyky ja empatia. Kirjastotyöntekijöitä koskee myös vaitiolovelvolli-

suus. (Loivio & Tiihonen 2005, 35 - 36.) 

 

Palveluiden tuotteistaminen on tarkoitettu asiakkaan hyödyksi. Palveluiden tuotteista-

misessa on kyse toimintatapojen vakiinnuttamisessa. Tuotteistamisen avulla palvelu-

tarjonta voidaan selkiyttää niin asiakkaalle kuin työntekijälle, työyhteisölle tai vaikka-
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pa kirjaston taustaorganisaatiolle. Uusien palveluiden luomisessa ja vanhojen palve-

luiden jatkuvassa kehittämisessä voidaan soveltaa tuoteajattelua. Asiakkaan tarpeet 

määrittävät hyvälle palvelutuotteelle arvo ja nimen. (Loivio & Tiihonen 2005, 13.) 

 

Kaukopalvelu on palvelu, jota hyödynnetään, mikäli ko. tietoresurssia ei löydy paikan 

päältä. Erilaiset yhteisöt, yleensä kirjastot, ylläpitävät sähköisiä luetteloita, jotka sisäl-

tävät paikkatiedot muiden tietojen lisäksi. (Tiedon tie johdatus informaatiotutkimuk-

seen 1999, 24.) Sähköisten luetteloiden perusteella sähköisiä lomakkeita tai sähköpos-

tia käyttäen voidaan tilata kirjoja ja jäljenteitä asiakkaiden käyttöön sekä koti- että 

ulkomailta. Kaukopalvelu on pääsääntöisesti maksullinen palvelu. Poikkeuksena mak-

sullisuudesta ovat Varastokirjasto ja Eduskunnan kirjasto, joiden aineistoista ei peritä 

maksuja. (Saarinen 2010.) 

 

2.4.6 Pedagoginen osaaminen 

 

Pedagogisia taitoja tarvitaan myöskin kirjasto- ja tietopalveluissa. Kirjasto järjestää 

mm. erilasia tiedonhankintataitoihin liittyvää koulutusta joko kytkettynä opintojaksoi-

hin tai erillisinä infotilaisuuksina. Tiedonhankintataitojen ohjausta varten on laadittu 

tiedonhankintataitojen ohjaussuunnitelma. Tämän vuoksi (tiedonhankintataitojen) 

koulutuksen suunnittelu ja räätälöinti ja opettaminen koulutus- ja perehdytystilaisuuk-

sissa ovat olennainen osa informaatikkojen pedagogista osaamista. Myös verkko-

opetuksen osaaminen, oppimateriaalin tekemisen taito sekä opetuksen arviointi ja pa-

lautteen anto ovat olennaisia asioita pedagogisia taitoja tarkasteltaessa. 

 

Opettaminen on osa joidenkin kirjastossa työskentelevien toimenkuvaa. Sellaisten 

tietojen ja taitojen opettaminen, joiden avulla ohjattavat pystyvät hallitsemaan omaa 

ammatillista, koulutuksellista ja persoonallista kehitystään (Lairio & Puukari 1999, 

37). Tulevaisuudessa tietoammattilaisten yksi tärkeimmistä tehtävistä on koulutus ja 

opetus. Opetuksessa lisääntyneet uudet oppimiskäsitykset, viestintä- ja tietotekniikan 

lisääntyminen opetuksessa ja tiedonhankintataitojen korostaminen edellyttävät peda-

gogista osaamista myös kirjastohenkilöstöltä. Tiedonhakuvälineiden kehittyminen ja 

elektronisten aineistojen lisääntyminen ovat lisänneet myös verkkopalveluiden käyt-

töä. Informaatioammattilaisen yhä tärkeämmäksi osaksi työnkuvaa on muuttumassa 

itsenäisten käyttäjien osuus. (Korpisaari & Saarti 2007, 81.) 
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2.4.7 Viestintä- ja markkinointiosaaminen 

 

Viestintä- ja markkinointiosaaminen kuuluvat kohdeorganisaation toimintaan. Tässä 

organisaatiossa ne pitävät sisällään mm. tiedottamisen, niin sisäisen kuin ulkoisenkin. 

Ulkoiseen tiedotukseen kuuluu esimerkiksi www-sivut ja MAMKin tiedotuslehdet. 

Suullinen ja kirjallinen viestintä ovat myös olennaisia viestinnän ominaisuuksia. Pal-

velujen markkinointi asiakaspalvelussa ja muussa yhteistyössä sekä verkostojen hyö-

dyntämisen valmius ovat myös tämän kategorian osa-alueita. 

 

Sisäinen viestintä on osana yrityksen jatkuvaa toimintaa, jota kaikki hoitavat. Organi-

saatiossa voi kuitenkin olla myös erillisiä tiedottajia. Useissa yrityksissä ja organisaa-

tioissa tiedottaminen on siirretty tietoverkkoihin, jossa ne toimivat jatkuvana infor-

maatiovirtana, jota voi tutkia itselle sopivana ajankohtana. Sisäinen tiedottaminen on 

siis jatkuvaa, avointa keskustelua, johon kaikki työntekijät osallistuvat. (Viitala & 

Jylhä 2001, 188.) 

 

Palveluajatteluun pätee monet samat asiat kuin esimerkiksi markkinointiin. Palvelut 

eroavat kuitenkin fyysisistä tuotteista, koska ne ovat luonteeltaan aineettomia. Palvelut 

ovat prosesseja, jotka koostuvat yhdestä tai useasta toiminnosta. Lisäksi palvelut tuo-

tetaan ja käytetään samanaikaisesti (ainakin osittain) eikä niitä voi tuottaa valmiiksi 

varastoon. (Viitala & Jylhä 2008, 129 - 130.) 

 

Palvelun markkinoinnissa markkinoidaan näkymätöntä tuotetta, joka vaatii asiakkaan 

sitoutumista ennen kuin siitä saatava hyöty realisoituu. Koska asiakas ei osaa arvioida 

itse palvelua, hän arvioi sen tekijää ja muita näkyviä seikkoja, esimerkiksi yrityksen 

tiloja, laitteita, materiaaleja, esitteitä ja asiakaspalvelija pukeutumista. Palveluja ostet-

taessa, asiakkaaseen vaikuttaa ns. suusta suuhun -markkinointi, joka tapahtuu esimer-

kiksi ystävien ja kollegoiden välisten keskusteluiden kautta. Nykyään markkinoinnin 

apuvälineen toimii myös internet, blogit ja sähköpostit. Palveluyrityksen markkinoin-

nin välineitä ja kanavia ovat mm. asiakasprosessien räätälöinti, tiedotusvälineissä 

esiintyminen, myyntikirjeet, esitteet, mainonta erikoislehdissä, asiantuntijoiden kes-

kustelut potentiaalisten asiakkaiden kanssa, vuosikertomukset, raportit ja tilastot. (Vii-

tala & Jylhä 2008, 131 – 132.) 
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2.5 Johtamiseen ja hallintoon liittyvä osaaminen 

 

Johtamiseen ja hallintoon liittyvää osaamista tarkastellaan tässä tapauksessa toimek-

siantaja näkökulmasta eli kirjastotyöntekijöiden kannalta. Tämä luku sisältää nimensä 

mukaan johtamisen osaamisen ja sen lisäksi talousosaamisen kohdeorganisaatiossa. 

 

2.5.1 Johtamisen osaaminen ja oman työn johtaminen 

 

Oman työn johtamista on vaikeaa opetella tai opettaa. Kohdeorganisaatiossa oman 

työn johtamista ja siinä onnistumisesta keskustellaan ja sitä arvioidaan kehityskeskus-

teluissa. Jokainen voi itse valita tavan johtaa omaa työtään. (Saarinen, 2010.) 

 

Johtaminen voidaan liittää joko ihmisiin (leadership) tai asioihin (management). Ero 

näiden kahden välillä on se, että leadershipissä kysymys on monimuotoisesta vuoro-

vaikutuksesta alaisen ja esimiehen välillä. Managementissa puolestaan tehdään ratio-

naalisia päätöksiä. Näiden kahden johtamisen lajin lisäksi on esitetty myös kolmas 

johtamisen laji, joka on muutosjohtaminen. Se ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi 

vakiinnuttanut paikkaansa johtamisdimensiona. (Vanhala ym. 2002, 257 - 258.) 

 

Kaikkeen työhön liittyy suunnittelua ja valintoja, joiden ratkaisuun vaikuttaa luova 

potentiaali. Vuorovaikutuksen korostuvat vaatimukset edellyttävät luovuutta. Työn 

ydinosa on aina suoritusta ohjaavan menetelmän suunnittelua, jolloin työntekijä käyt-

tää luovuutta ja se on avain työn kehittämiseen. Työn suorittamisen etuna on se, että 

korostetaan työntekijän panosta hyvän työtuloksen aikaansaamiseksi. Työhän liittyy 

aina joko tiedostettua tai tiedostamatonta ”takaisinkytkentää”, jolloin tekijä vertaa 

tulosta asettamaansa tavoitteeseen nähden. Tähän vaiheeseen liittyy työntekijän mah-

dollisuus työn ja tuotteiden kehittämiseen. Tulevaisuudessa työelämä vaatii monimut-

kaisten havainnointi-, käsittely- ja ratkaisukykyä. Tulevaisuus onkin luovassa työssä. 

Tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta tukeva työympäristö edistää 

luovuutta. (Luova työote – tuottava työ 2005.)  

 

Luova työote on myös vaikea määritellä, koska jokainen kokee sen eri tavoin. Kuiten-

kin luovaan työotteeseen hyviä edellytyksiä on mm. aktiivisuus ja aikansa seuraami-
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nen. Lisäksi se, että henkilö osaa soveltaa tietoja käytäntöön luovasti, on osa luovaa 

työotetta. (Saarinen 2010.) 

 

2.5.2 Johtamiseen liittyvät taidot ja osaaminen 

 

Toimeksiantajaa ajatellen kirjasto- ja tietopalveluiden johtamisen osaaminen – otsikon 

alle kuuluu myös sellaisia asioita, jotka kuuluvat kaikille työntekijöille, ei siis vain 

esimiehelle. Strateginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen ovat kuitenkin esimiehen 

osaamisen alla olevia asioita. 

 

Johtamistiedon menestyksen avainten löytäminen ei ole helppoa. Johtajuutta tutkitta-

essa asiaa voidaan tarkastella kahdelta eri kannalta. Voidaan selvittää mitä erityistä 

osaamista tai kyvykkyyttä (ei niinkään henkilökohtaisia ominaisuuksia) liikejohtami-

sessa tarvitaan ja mitä toimintatapoja tai – periaatteita johtamisessa olisi syytä noudat-

taa. (Vanhala ym. 2002, 57.) 

 

Johtamiseen ja johtajaan liitetään paljon erilaisia ominaisuuksia. Vuosikymmenten 

saatossa johtajan ominaisuuksia on painotettu eri tavoin. 1940 ja 1950 – luvuilla pai-

notettiin johtajan ominaisuuksia ja piirteitä, 1960 – luvulla puolestaan johtajien käyt-

täytymistä. 1970 – luvulla korostettiin tilannetekijöitä ja sen jälkeen johtajien persoo-

nallisuutta. Johtajan piirteiden ja organisaatiossa tapahtuvan johtamisen välille ei ole 

löydetty selkeää yhteyttä. Myöskään persoonallisuuden piirteitä tai ominaisuuksia ei 

ole voitu nimetä johtajien ja ei-johtajien välillä reilun puolen vuosisadan tutkimuksista 

huolimatta. (Vanhala ym. 2002, 260 - 262.) 

 

Henkilöstöjohtaminen on suuri osa-alue. Aiheena se voidaan jakaa karkeasti kuitenkin 

kolmeen eri osaan: henkilöstöresurssien johtaminen, ihmisten johtaminen ja työelä-

män suhteiden johtaminen. Henkilöstöresurssien johtamisella tarkoitetaan kaikkea 

liikkeenjohdon päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat organisaation ja sen henki-

löstön välisiin suhteisiin. Strateginen johtaminen, liikkeenjohto ja henkilöstöhallinto 

kuuluvat henkilöstöresurssien johtamiseen. Usein henkilöstö mielletään resurssiksi, 

jota liikkeenjohto käsittelee muiden resurssien tavoin. Henkilöstöresurssien johtami-

sen päätavoite on varmistaa, että organisaation henkilöstö on sekä määrältään että laa-

dultaan kulloistakin tarvetta vastaava. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että henki-
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löstö on motivoitunut työskentelemään yrityksen päämäärien mukaisesti. (Vanhala 

ym. 2002, 310 - 311.) 

 

Ihmisten johtaminen eli työyhteisön johtamiseen kuuluu esimiestyö ja leadership. Or-

ganisaatiopsykologia ja organisaatiokäyttäytyminen ovat työyhteisön johtamiseen liit-

tyviä asioita. Työelämän suhteiden hoitamiseen kuuluu työelämän sosiologia ja työ-

lainsäädäntö. (Vanhala ym. 2002, 311.) 

 

2.5.3 Talousosaaminen 

 

Toimeksiantaja näkökulmasta katsottuna talousosaaminen koskee kokonaistalouden 

osalta lähinnä kirjasto- ja tietopalveluiden esimiestä ja kirjastokohtaisesti kirjastovas-

taavia / kokoelmavastaavia. Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse hallita talousosaamista 

yhtä hyvin. Kuitenkin työntekijöiden tulee tuntea esimerkiksi kirjaston rahoituslähteet. 

Talouden tunteminen ja toiminnan kustannusten hallinta kuuluu kuitenkin pääasiassa 

esimiehelle. 

 

Yrityksen toimintaa sitoutuu lähes poikkeuksetta pääomaa. Liikepääoma on käyttö-

omaisuusinvestointien lisäksi pysyväluonteisesti sitoutunutta pääomaa ja se muodos-

tuu rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuudesta. Tulee kuitenkin muistaa, että yri-

tyksen toimintaan sitoutuneen liikepääoman määrä ei ole vakio. (Leppiniemi 2009, 31 

– 32.) Tavallisesti yrityksen pääoma jaotellaan karkeasti omaksi ja vieraaksi pääomak-

si. Oma pääoma voi olla sijoitettua pääomaa (kuten osakeyhtiössä) tai yrityksen sisäis-

tä rahoitusta, joka kertyy tulorahoituksesta. Vieras pääoma tarkoittaa lainarahoitusta. 

Joskus käytetään myös termiä välirahoitus, mutta sekin on pääasiallisesti vierasta pää-

omaa. (Leppiniemi 2009, 71.) 

 

Kustannusten hallinta on tärkeä tehtävä. Siihen kuuluu kassa- ja pääoman hallinta sekä 

maksuvalmiusreservin kerääminen ja hallinta. Lisäksi sen osana on sijoitustoiminta, 

valuutat, pankkisuhteet ja korot. Lopuksi siihen kuuluu koko prosessin hallinta ja 

tarkkailu. (Leppiniemi 2009, 166.) 

 

Kirjasto- ja tietopalvelut saavat suuren osan rahoituksestaan Mikkelin ammattikorkea-

koululta. Budjetissa oleva perusraha muodostuu opiskelijaosuudesta, lainaosuudesta, 
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asiakaskäynneistä ja koulutusohjelmista. Näillä kullakin on oma painotuksensa, jonka 

mukaan määräytyy kuinka budjetti jakautuu kirjaston toimipisteiden kesken. (Saarinen 

2010.) 

 

Kirjasto- ja tietopalvelut tekevät vuosittain oman budjettiesityksensä. Kirjaston budje-

tin merkittävimmät menoerät ovat henkilöstömenot ja aineistokulut. Kirjaston tulot 

muodostuvat yksikköhintatulosta ja kirjaston perimistä maksuista. Kirjasto- ja tieto-

palveluiden johtaja on vastuussa budjetista ja sen toteutumisesta. Hyväksytyn budjetin 

kirjallisuuteen ja lehtiin varatut eurot jaetaan kirjastokohtaisiksi hankintabudjeteiksi. 

Jakoperusteena käytetään opiskelijoiden, lainojen, asiakaskäyntien ja kampuksen kou-

lutusohjelmien määrää.  (Saarinen 2010.) 

 

Etenkin kirjastovastaavat ja kokoelmavastaavat seuraavat talouden toteutumista kuu-

kausitasolla. Kirjallisuuden osalta kustannuslaskenta tapahtuu Mikin kautta. Elektroni-

sen aineiston kustannusten seuranta tapahtuu Excel-taulukon pohjalta, koska muutoin 

se selviäisi vasta laskun saapuessa. Taulukointi auttaa pysymään perillä kustannuksis-

ta. Budjetin toteutumisen arviointia on vaikeuttanut elektronisten aineistojen kustan-

nusten arvioinnin vaikeus, esim. valuuttakurssimuutokset. (Saarinen 2010.) 

 

2.6 Työelämäosaaminen 

 

Työelämäosaaminen kirjastotyöntekijöiden työssä tarkoittaa tietotekniikka ja järjes-

telmäosaamista, juridista osaamista ja toimintaympäristöosaamista. Näiden lisäksi 

työelämäosaaminen sisältää kielitaidon ja yhteistyötaidot. Tässä luvussa perehdymme 

tarkemmin edellä mainittuihin osa-alueisiin kirjastossa työskentelyn näkökulmasta. 

 

2.6.1 Tietotekniikka ja järjestelmäosaaminen 

 

Kirjasto- ja tietopalveluiden tietotekniikka ja järjestelmäosaamisella tarkoittaan kirjas-

tohenkilöstön kykyä hyödyntää ja soveltaa kirjaston tietojärjestelmiä. Systeemiosaa-

minen sisältää voyger -järjestelmän moduulien ylläpidon ja käytön osaamisen. Kirjas-

totyöntekijät joutuvat käyttämään työssään monia tietojärjestelmiä ja opastamaan asi-

akkaille monia tietokantoja. Tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluu luonnollisesti kir-

jastojärjestelmän systeemiosaaminen. Mikrot, laitteet, verkot ja ohjelmistot, tietojär-
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jestelmät sekä tietoturva kuuluvat myös tähän osa-alueeseen. Lisäksi www-sivujen 

ylläpidon osaaminen kuuluu kohdeorganisaatiossa työskentelevien tehtäviin. 

 

”Teknologian rationaalisuus tähtää luonnon maksimaaliseen hyväksikäyttöön.” Tästä 

näkökulmasta katsottuna talouden kannalta voidaan pitää parhaana kaikkien tehok-

kaimpien tekniikoiden käyttöä. (Pellinen 2005, 202.) Tämä ei kuitenkaan päde kaikis-

sa yrityksissä ja organisaatioissa. 

 

Palvelevan järjestelmän välttämättömimmät ominaisuudet voidaan muokata ottamalla 

huomioon palveltavan järjestelmän piirteet. Tämä on systeemiosaamisen keskeinen 

periaate. Palveltavan järjestelmän ominaisuudet ja tapa, jolla siitä ajatellaan määritte-

levät sen, mitä pidetään palveluna. Ensin pitää olla käsitys siitä toiminnasta, jota tue-

taan, ja informaatiosta, mikä on relevanttia tuettavalle toiminnalle. Vasta sen jälkeen 

voidaan alkaa rakentamaan tiedollista tukea tarjoavaa järjestelmää. (Tiedon tie johda-

tus informaatiotutkimukseen 1999, 15.) 

 

Voyager-järjestelmä eli Mikki on kirjasto- ja tietopalveluiden keskeinen työkalu. Mik-

kelin ammattikorkeakoulu Oy on osa Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsor-

tiota. Kun Mikkelin ammattikorkeakoulu liittyi AMKIT-konsortioon, samalla Mikki-

kirjastojärjestelmä siirtyi yhteiselle palvelimelle, jota ylläpitää CSC. Tästä johtuen 

Mikki-kirjastojärjestelmän ylläpito jakaantuu CSC:n Mikkelin ammattikorkeakoulun 

tietohallinnon ja kirjasto- ja tietopalveluiden pääkäyttäjän kesken.  Jokainen työntekijä 

hallitsee tietotekniikkaa ja järjestelmäosaamista työtehtävät huomioonotettuna, mutta 

asiantuntijoihin turvaudutaan suuremmissa ongelmakohdissa. Kirjasto- ja tietopalve-

luiden kotisivut on päätoimittaja, mutta www-sivujen päivittäminen on jaettu useam-

malle henkilölle. (Saarinen 2010.) 

 

2.6.2 Juridinen osaaminen 

 

Juridinen osaaminen kuuluu olennaisena osana toimeksiantajan toimintaan. Työnteki-

jöiden tulee siis tuntea työ- ja virkaehtonormisto, tietosuoja ja viranomaisen toiminnan 

julkisuus. Osana organisaatiossa työskenneltäessä on myös tekijänoikeuslain tuntemi-

nen. 
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Arkistoja koskeva lainsäädäntö on saanut alkunsa jo vuonna 1794 Ranskassa. Suo-

messa viimeisin arkisointilaki on annettu 1994. Lain alaisuuteen kuuluu pääsääntöises-

ti valtion ja kuntien viranomaiset ja liikelaitokset. Laki säätelee mm. arkistointilaitok-

sen tehtäviä, viranomaisen vastuuta asiakirjoistaan, asiakirjojen laatimista, säilyttämis-

tä, käyttämistä ja hävittämistä. Lain mukaan arkistolaitos voi antaa myös sitovia mää-

räyksiä ja ohjeita arkistoimen hoitamiseen, asiakirjojen käsittelyyn ja säilyttämiseen 

liittyen. Lisäksi arkistolaitos määrittää Suomessa mitkä asiakirjat säilytetään pysyvästi. 

(Tiedon tie: johdatus informaatiotutkimukseen 1999, 195 – 196.) 

 

Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että tekijällä on oikeus teokseensa. Tekijä voi kuitenkin 

luovuttaa tekijänoikeutensa joko kokonaan tai osittain. Tekijänoikeudesta on säädetty 

tekijänoikeuslaissa (404/61, muutokset 34 ja 35/91, 446/95, 250/98). (Mikkelin am-

mattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje 2005, 6.) 

 

Työ- ja virkaehtonormistoon liittyviä asioita hoitaa MAMKin henkilöstöpäällikkö ja 

lakimies, joiden puoleen käännytään tilanteen niin vaatiessa. Työehtosopimus ja työ-

aikalainsäädäntö kuuluisivat periaatteessa kaikkien tuntea. Staff (henkilökunnan intra-

net) sisältää tarkempia tietoja työ- ja virkaehtonormistoon, joten sieltä voi jokainen 

tarkistaa eteen tulevia ongelmakohtia. (Saarinen 2010.) 

 

Juridinen osaaminen Kirjasto- ja tietopalveluissa tarkoittaa mm. tietosuojaa eli kirjas-

tohenkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus sisältyy työntekijän 

allekirjoittamaan työsopimukseen. Tämän lisäksi kirjastohenkilöstö allekirjoittaa eril-

lisen salassapitosopimuksen, joko koskee Mikki-kirjastojärjestelmän henkilötietoja. 

liittyy. Myös Mikki-kirjastojärjestelmän rekisteriseloste kuuluu juridiseen osaamiseen. 

(Saarinen 2010.) 

 

2.6.3 Toimintaympäristöosaaminen 

 

Toimintaympäristöosaamista tarkastellaan myös toimeksiantajan kannalta. Siihen si-

sältyy esimerkiksi asiakasosaaminen, kehysorganisaatio-osaaminen ja kirjastoverkos-

to-osaaminen. Myös yhteiskunnallinen osaaminen on olennainen osa toimintaympäris-

töosaamista. Kansallinen ja kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö ovat myös osana 

kohdeorganisaation toimintaa. (Liite 3.) 
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Yrityksen toimintaympäristö muuttui 1990-luvun aikana merkittävästi. Muutokseen 

vaikutti idän kaupan romahtaminen ja lännen kaupan hiipuminen, jotka vaikuttivat 

Suomen lamaan ajautumiseen. Laman aikana arvomaailma pehmeni, jollin arvoympä-

ristö muuttui. Vuosikymmenen loppu ja 2000-luvun alku olivat puolestaan ennennä-

kemättömän voimasta talouden kasvua maassamme. Laman jälkeen suomalaiset olivat 

jakautuneet työpaikan säilyttäneisiin ja työttömiin. Työelämän huolina on viime vuo-

sina ollut työvoiman riittävyys ja työelämän laatuun liittyvät kysymykset. Lamasta 

johtuen, tai siitä riippumatta, suomalainen työelämä on siirtynyt nk. jälkiteolliseen 

yhteiskuntaan. Joustavuus alkaa koulutuksesta (jatkuva koulutus) ja päättyy joustavaan 

työstä vetäytymiseen. Joustavuutta on näiden lisäksi myös työajoissa, palkoissa, työ-

tehtävissä ja jopa uraan tai ammattiin liittyen. (Vanhala ym. 2002, 13 - 20.) 

 

Toimintaympäristöosaaminen yksinkertaisesti sisältää kohdeorganisaation sidosryh-

mät. MAMK (Mikkelin ammattikorkeakoulu) ja Mikki tietojärjestelmät ovat osana 

Kirjasto- ja tietopalveluiden jokapäiväistä työtä. Toimintaympäristöön kuuluu lisäksi 

myös alueellinen kirjastoyhteistyö, sisältäen yliopistokirjastojen (Linnea-konsortion) 

ja ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa tehtävän yhteistyön. Kansalliskirjaston toi-

minta on erittäin tärkeää kirjastojen toiminnan kannalta. Kansalliskirjastolla on kes-

keinen rooli tallennusformaatin ylläpitäjänä, luettelointisääntöjen kehittäjänä sekä kir-

jastoverkkopalvelujen tuottajana. Kansalliskirjasto kehittää jatkuvasti kirjastoille 

suunnattuja keskitettyjä kirjastopalveluja. (Saarinen 2010) 

 

2.6.4 Kielitaito 

 

Kielitaito voidaan lukea eduksi missä tahansa organisaatiossa. Tarkasteltava koh-

teemme sijaitsee Suomessa, joten luonnollisesti kohdeorganisaation työntekijöiltä ky-

syttiin kotimaisten kielten (suomi ja ruotsi) osaamista. Näiden lisäksi kartoituksessa 

oli mukana muita ”yleisimpiä” kieliä, kuten englanti, saksa, venäjä ja ranska. Vaihto-

ehtoisesti työntekijä voi ilmoittaa muun kielitaitonsa avoimella muu, mikä – kohdassa. 

 

Viestintä ei ole vain prosessi, jossa välitetään jotain viestinnän kohteille eikä se pääty 

siihen, kun viesti on lähetetty. Viestinnän tarkoitus on tietenkin tiedonsiirtäminen, 

mutta lisäksi se antaa mahdollisuuden yhdessä pohtimiselle.  Onnistuneen viestinnän 
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lähtökohtana on, että lähettäjä on muotoillut sanoman niin, että vastaanottaja ymmär-

tää sen. 1990-luvulla viestinnässä nousi esille kulttuurinen näkemys. Siihen liittyy 

yhteisölliset sopimukset, mitä kukin merkki tarkoittaa. Sosiaalistumisen kautta opim-

me kielen ja tämän sopimuksen. Kullakin maalla on myös omat viestintään liittyvät 

säännöt. (Åberg 2006, 83 - 85.)  

 

Eri kielet auttavat meitä kommunikoimaan muun maalaisten kanssa. Englanti on nous-

sut yleiseksi kommunikointikieleksi ja siitä tulee myös esimerkiksi puhekieleemme ja 

verkon keskusteluissa käymäämme kieleen vaikutteita. Verkossa käytetään erilaisia 

lyhenteitä, kuten BRB (be right back), joka muodostuu siis englanninkielisistä sanois-

ta. (Åberg 2006, 84.) 

 

2.6.5 Yhteistyötaidot 

 

Yhteistyötaitoihin kuuluu luonnollisesti myös kohdeorganisaatiossa nimensä mukaan 

yhteistyötaidot. Tämä tarkoittaa ko. organisaatiossa vuorovaikutus- ja neuvottelutaito-

ja. 

 

Vuorovaikutukseen edesauttaa viestin perille menoa yksisuuntaista viestintää parem-

min. Kysymysten ja vastausten, esimerkkien ja perusteluiden kautta päästään yk-

sisuuntaista viestintää paremmin yhteisymmärrykseen. Vuorovaikutus myös mahdol-

listaa toisten ideoiden parantelun sekä ajatusten ja ideoiden vaihdon. (Åberg 2006, 

86.) 

 

Yhteistyötaitoihin vaikuttaa neuvottelu- eli tiimissä viestimisen taidot. Sekaryhmissä 

tapahtuva joustava toiminta edellyttää tehokasta pienryhmäviestintää, toimivia koko-

uksia, ryhmädelegointia, koordinoivaa viestintää sekä erilaisten tietoverkkojen hyö-

dyntämistä. Ryhmän toimiessa ja viestiessä yhdessä parhaimmillaan se saattaa muut-

tua synergiseksi, jolloin sen jäsenet tuottavat enemmän kuin mikä olisi yksilösuoritus-

ten summa. (Åberg 2006, 192, 197.) 

 

Yksilö voi tehostaa omaa viestintäänsä viestin lähettämiseen liittyen. Ajatusten jäsen-

täminen, ajatusten pukeminen ymmärrettävään muotoon sekä empatia ja viestinnän 

puitteet huomioiden yksilö voi vaikuttaa oman viestinsä tehokkuuteen. Lisäksi viestin 
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vastaanottoa voi tehostaa lukemisen ja muistin tehostamisella sekä ajan rauhoittami-

sella. (Åberg 2006, 202.)  

 

 

3 TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tutkimusprosessi on monivaiheinen prosessi johon vaikuttaa useat eri tekijät. Seuraa-

vaksi esitellään toimeksiantaja ja kerrotaan tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi käy-

dään läpi tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma sekä tutkimusprosessin vaiheet. 

Tämän jälkeen perehdytään tutkimusmenetelmiin ja –aineistoon. Jonka jälkeen kerro-

taan kvantitatiivisesta tutkimusaineistosta yleensä ja tämän tutkimuksen aineiston 

hankinnasta ja analyysistä. 

 

3.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 

vuonna 1991. Kymmenen vuotta myöhemmin Mikkelin koulutuskuntayhtymä muuttuu 

Mikkeli ammattikorkeakouluyhtymäksi ja samaan aikaan MAMKin kirjasto liittyy 

Mikkiin, korkeakoulujen kirjastoverkkoon. Vuonna 2008 MAMK valitsee yhteistyö-

kumppanikseen Kaakkois-Suomen korkeakoulukokonaisuuden, johon kuuluu Saimaan 

amk, Kymenlaakson amk ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 1.1.2009 Mikkelin 

ammattikorkeakoulusta tulee osakeyhtiö. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009.)  

 

MAMKissa on opiskelijoita yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 430. Vuosittain on 720 

aloittavaa opiskelijaa ja valmistuvia 800. Lisäksi MAMKilla on laaja yhteistyökorkea-

kouluverkosto ulkomailla. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009.) 

 

Kohdeorganisaationa henkilöstön osaamiskartoituksessa on Mikkelin ammattikorkea-

koulun kirjasto- ja tietopalvelut. Se koostuu yhteensä viidestä eri kirjastosta, jotka 

toimivat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä Mikkelin ammattikorkeakoulujen 

kampuksilla. Organisaation palveluksessa työskentelee yhteensä 15 työntekijää. Kyse-

lyyn vastasi koko henkilökunta. 
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3.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Kvantitatiivinen tutkimus yhdistetään alkuperältään luonnontieteisiin ja siitä voidaan 

käyttää monia eri nimityksiä, esimerkiksi eksperimentaalinen, hypoteettis-

deduktiivinen ja positivistinen tutkimus. Tätä tutkimusmenetelmää käytetään paljon 

sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä. (Hirsjärvi ym. 2004, 131.) Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Yksinkertaistettuna voi-

daan ajatella, että kaikki tieto on peräisin asuorasta aistihavainnosta ja loogisesta päät-

telystä, joka perustuu näihin havaintoihin. (Hirsjärvi ym. 2007, 135.) 

 

Kvantitatiiviselle tutkimukselle keskeisiä asioita ovat mm. aiemmat teoriat ja johto-

päätökset aiemmista tutkimuksista. Lisäksi aineiston keruu suunnitellaan ja paneudu-

taan siihen, että havaintoaineisto soveltuu numeeriseen mittaamiseen. Myös koehenki-

löiden (tarkka) määrittely on määrälliselle tutkimukselle ominaista. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen aineisto saatetaan tilastolliseen muotoon ja muuttujat taulukkomuotoon. 

Tilastolliseen analysointiin perustuen voidaan tehdä päätelmiä ja tuloksia kuvailla 

esimerkiksi prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi ym. 2004, 136.) 

 

Tekemässäni tutkimuksessa olimme toimeksiantajan kanssa miettineet valmiiksi, että 

tässä tutkimuksessa havaintoaineisto soveltuu numeeriseen mittaukseen. Koehenkilöt 

olivat valmiiksi määritelty, koska tutkimus tehtiin tietylle organisaatiolle, joten siihen 

ei voinut osallistua ulkopuoliset. Sen perusteella siis määräytyi perusjoukko. Tutki-

musaineisto syötettiin SPSS –ohjelmaan, jonka avulla saadaan erilasia taulukoita ja 

yhteenvetoja aineistosta  (liite 4). Päätelmät tehtiin tilastollisen analysoinnin perusteel-

la käyttäen kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä mm. prosenttitaulukoita. 

 

3.2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja 

tietopalveluiden henkilöstön osaaminen. Tuloksia hyödynnetään sekä kehityskeskuste-

luissa ja jatkokoulutussuunnitelmien laadinnassa. Tutkimusongelmana oli selvittää 

millaista osaamista kirjaston henkilöstöllä on ja millaista tarvitaan (lisää). 
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3.2.2 Tutkimusprosessin vaiheet 

 

Osaamiskartoitus suoritettiin syksyllä 2009. Osaamiskartoitusprosessi alkoi minun 

kohdallani osallistumalla kesäkuussa 2009 järjestettyyn koulutustilaisuuteen Kouvo-

laan. Paikalla oli silloin luennoimassa Heljä Hätönen, jonka teosta olenkin käyttänyt 

yhtenä lähdeaineistona. Saman vuoden syksyllä tein kirjasto- ja tietopalveluiden 

osaamiskartoitustyöryhmän kanssa kyselylomakkeen (liite 2) ohjeineen (liite 3), joista 

kerrotaan tarkemmin myöhemmin. 

 

3.2.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Hirsjärvi ym. (2004, 131) listaavat teoksessaan keskeiset seikat kvantitatiivisesta tut-

kimuksesta. Aiempien tutkimusten johtopäätökset, aiemmat teoriat, käsitteiden määrit-

tely ja hypoteesin eli tutkimukseen liittyvän ongelman esittäminen kuuluvat olennai-

sesti kvantitatiiviseen tutkimukseen. Lisäksi Tutki ja kirjoita teoksen listassa on koe-

järjestelyjen tai aineiston keruun suunnitelmat, joissa tulee ottaa huomioon, että koottu 

havaintoaineisto soveltuu juuri kvantitatiiviseen tutkimukseen, materiaalin on siis ol-

tava numeerisesti eli määrällisesti mitattavissa. Seuraavaksi tulee tehdä otantasuunni-

telmat ja koehenkilömäärittelyt. Samalla määritellään myös perusjoukko eli joukko, 

johon tulosten tulee päteä, jonka jälkeen otetaan perusjoukosta vielä otos. Tutkimuk-

sen jälkeen muuttujat tulee muodostaa taulukkomuotoon ja aineisto on saatettava tilas-

tollisesti käsiteltävään muotoon. Lopuksi tehdään tilastolliseen analysointiin perustu-

vat päätelmät, esimerkiksi kuvaillaan tuloksia prosenttien avulla.  

 

Kyselylomake suunnittelin yhdessä kirjasto- ja tietopalveluihin perustetun osaamiskar-

toitustyöryhmän kanssa. Kyselylomakkeen pohjana käytettiin Oskar-

osaamiskartoitushankkeen tuottamaa ja toteuttamaa kyselylomaketta. Oskar-

osaamiskartoitushakkeeseen kuuluivat Kuopion yliopistokirjasto, Savonia amk:n kir-

jasto ja Varastokirjasto. Yhdessä muotoilimme kysymyksistä juuri sopivat Mikkelin 

ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalveluille. Karsimme mm. tässä tapauksessa 

”turhat” kysymykset pois ja keskityimme vain olennaisiin sekä täydensimme tarpeen 

mukaan kyselyn sisältöä. 
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Tutkimusmenetelmäksi muodostui lähes automaattisesti kvantitatiivinen menetelmä. 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän avulla mitataan esimerkiksi vas-

tausten määrää. Kyselylomake muodostuikin ”rasti ruutuun” – tyyppisistä kysymyksis-

tä eikä avoimia kysymyksiä ollut lainkaan. Tilastointi tehtiin SPSS – tietokoneohjel-

malla, joka antoi nopeasti ja helposti yhteenvetoja vastauksista. 

 

Osaamiskartoituskyselyn tavoitteena on tukea jokaisen henkilökohtaista koulutus-

suunnitelmaa ja osaamisen kehittämistä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös 

kevään 2010 kehityskeskusteluissa. 

 

3.2.4 Tutkimusaineisto 

 

Osaamiskartoituslomake (Liite 2) koostui kolmesta eri osiosta: perusprosessit, johta-

minen ja hallinto sekä työelämäosaaminen. Jokainen näistä kolmesta suuremmasta 

osiosta oli jaettu lisäksi vielä useampiin pienempiin osioihin. Liitteestä 2 voi nähdä 

mitä kunkin edellä mainitun otsikon alla kysyttiin. Kaiken kaikkiaan kysymyksiä oli 

63 ja jokaisen kysymyksen jälkeen oli mahdollisuus vielä vastata + tai - -merkillä, joka 

ilmaisi halua kehittää tai olla kehittämättä kyseistä osaamisen aluetta. 

 

3.3 Kvantitatiivinen tutkimusaineisto yleensä 

 

Kvantitatiiviset tutkimusaineistot kerätään yleensä erilaisten kyselyiden muodossa. 

Kyselytapoina voidaan käyttää esimerkiksi puhelin-, posti-, käynti- tai internet – kyse-

lyä. Tällaisissa tapauksissa havaintoyksikköinä, toisin sanoen tilastoyksikkönä, on 

usein henkilö ja kyselyvastaukset edustavat havaintomatriisin muuttujia. Joissain ta-

paukissa havaintomatriiseja kutsutaan myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi. 

(Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimusaineistossa datatiedosto on tyypillisesti havaintomatriisi. 

Sinne syötetään aineisto, johon on nimetty muuttujat (Kvantitatiivinen tutkimusaineis-

ton analysointi ja raportointi 2008). Se koostuu riveistä ja sarakkeista joissa yksi rivi 

vastaa yhtä havaintoa ja yksi sarake puolestaan yhtä muuttujaa. Jotta dataa pystytään 

analysoimaan, tarvitaan siihen perustiedot tilastotieteestä ja kvantitatiivisista mene-
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telmistä sekä tilasto-ohjelmisto. Tämä ohjelmisto voi olla vaikkapa SPSS – ohjelmis-

to. (Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja.) 

 

Tutkimusaineistoa kerätessä tulee muistaa, että kaikilta tutkittavilta pitää saada vasta-

ukset samoihin kysymyksiin. Tämän vuoksi aineisto voidaan analysoida vasta, kun 

kaikki tieto on koossa. Kysymyslomaketta ei siis missään nimessä voi muuttaa enää 

kesken kaiken. (Kvantitatiivinen tutkimusaineiston analysointi ja raportointi 2008.) 

 

3.4 Aineiston hankinta ja analyysi 

 

Muutamaa viikkoa ennen varsinaista osaamiskartoituskyselyä järjestettiin ns. testi-

kysely. Sen tarkoituksena oli, että kaikki täyttävät lomakkeen kokeillakseen olivatko 

kysymykset ja ohjeet selitetty ymmärrettävästi. Vastauksia testikyselystä tuli noin 50 

%:lta kaikista kyselyyn osallistuneilta. Saadun palautteen mukaan kyselylomaketta ja 

kyselyn ohjeita (liite 3) muotoiltiin selkeämpään muotoon. Lomakkeen muotoilu vai-

kutti tutkimuksen validiteettiin eli pätevyyteen. 

 

Kyselylomakkeet (liite 2) lähetettiin vastaajille sähköpostitse saatekirjeen (liite1) 

kanssa. Saatekirjeessä esittelin itseni ja kiitin kaikkia testikyselyyn osallistuneita. Saa-

tekirjeessä kerrottiin myös mihin vastauksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään 

jatkossa jokaisen kohdalla. Tarkoituksena oli, että jokainen vastaaja tulostaa kysely-

lomakkeen itse, täyttää sen ja lähettää Kampuskirjastolle määrättyyn päivään mennes-

sä. Lisätietoja varten saatekirjeessä oli yhteystietoni, mutta kukaan ei ottanut yhteyttä 

missään vaiheessa testikyselyä eikä varsinaisenkaan kyselyn aikana. 

 

Aineiston analysoinnin aloitin kun sain kyselylomakkeet itselleni takaisin. Lomakkeita 

oli kaiken kaikkiaan 15 kappaletta ja kaikki palautuivat täytettyinä. Ensin numeroin 

lomakkeet numeroin 1-15 siinä järjestyksessä, kuin ne pinossa sattuivat olemaan. Nu-

meroinnin avulla helpotin vastausten kirjaamista SPSS – ohjelmaan, jonka avulla suo-

ritin vastausten analysoinnin. Numerointi toimii apuvälineenä, mikäli tarvitsee esi-

merkiksi tarkistaa ovatko kyseisen lomakkeen vastaukset syötetty oikein. 

 

Numeroinnin jälkeen syötin lomakkeiden vastaukset lomake lomakkeelta SPSS - oh-

jelmaan, jonka jälkeen otin ”tulosteita” vastauksista. SPSS:n avulla sain helposti otet-
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tua eri vastauksista mm. prosenttilukuja ja tehtyä vaikka ristiintaulukointia niin halu-

tessani. Ristiintaulukointi toimii hyvänä apuvälineenä, mikäli halutaan yhdistää kah-

den eri kysymyksen vastaukset, esimerkiksi vertailua tehtäessä. Ristiintaulukointia 

käytin, kun tutkin onko osaamisen tasolla ja halulla oppia ko. aiheesta lisää yhteyttä 

keskenään. 

 

 

4 OSAAMISKARTOITUKSEN TULOKSET 

 

Tulokset -osiossa eritellään syksyllä 2009 pidetyn osaamiskartoituksen tulokset. Liit-

teessä 4 esitetään kyselyn kaikkien kysymysten vastausjakaumat. Tässä osiossa tulok-

set on esitetty sanoin ja osa myös kuvioin ja taulukoin. Tulokset on jaoteltu kyselylo-

makkeen mukaisiin kategorioihin: perusprosessit, johtaminen ja hallinto ja työelämä-

osaaminen. Jokaisen kysymyksen tulosten esittämisen jälkeen on kerrottu myös, että 

haluttiinko kyseisellä osa-alueella kehittyä. Jokaisen kolmen kategorian jälkeen on 

esitetty aihealueittain yhteenveto, joka sisältää vastaustulosten keskiarvon, mediaanin 

ja tyyppiarvon. Samanlainen yhteenveto on tehty myös osaamisen kehittämistä koske-

vista kysymyksistä. 

 

4.1 Perusprosesseihin liittyvä osaaminen 

 

Perusprosessit-osio koostuu seuraavista osioista: kokoelma- ja sisältöosaaminen, han-

kintaosaaminen ja tiedon organisointi. Lisäksi perusprosesseihin kuuluu julkaisemisen 

osaaminen, palveluosaaminen, pedagoginen osaaminen ja viestintä- ja markkinoin-

tiosaaminen. Tulokset on esitetty samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät varsinai-

sessa kyselylomakkeessa (liite 2). 

 

4.1.1 Kokoelma- ja sisältöosaaminen 

 

Kokoelma- ja sisältöosaamiseen kuuluu mm. kokoelman muodostamiseen ja arvioin-

tiin liittyvät asiat. Lisäksi se sisältää tietoresurssien hankinnan, organisoinnin ja käyt-

töön asettamisen merkityksen ymmärtämisen asiakkaiden tietohankinnan ja tiedontar-

peiden kannalta. Tietoaineistojen käytön ja käytettävyyden seurannan ja arvioinnin 
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osaaminen sekä toiminnan rakenteiden ja prosessien hallinta, arviointi ja kehittäminen 

kokonaisuutena ovat osana kokoelma- ja sisältöosaamista. 

 

Kokoelmapolitiikan tuntemusta koskevaan kysymykseen kukaan ei vastannut ”osaa-

mista ei ole” (0) eikä myöskään ”olen osaamisalueen huippuosaaja” (5).  Vastaajista 

lähes 27 % oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa on perusosaamista (1). Vajaat seit-

semän prosenttia vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa oli 

tasolla kaksi, eli ”osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä”. Yli 46 % antoi arvosanaksi 

itselleen 3, mikä tarkoittaa, että henkilö osaa toimia itsenäisesti tällä osaamisen alueel-

la. Arvosanan 4 itselleen antoi 20 % vastaajista. Kysyttäessä ko. osaamisalueen kehit-

tämistä viidestätoista vastaajasta kokoelmapolitiikan tuntemusta halusi kehittää hie-

man yli 33 %, yli 66 % vastaajista ei ilmaissut haluaan kyseisen osa-alueen kehittämi-

seen, mutta kukaan ei ollut myöskään sitä vastaan. 

 

Koulutusalojen ja niiden aineistojen tuntemusta kysyttäessä tuli ilmi hieman saman-

kaltaisia vastauksia kuin edellisessä kysymyksessä. Kukaan vastaajista ei arvioinut 

osaamistaan arvosanalla 0 tai 5. Numeron 1 osaamisestaan antoi viidestätoista vastaa-

jasta kaksi. Vastaajista seitsemän ilmoitti arvosanan 2 kuvaavan heidän osaamistaan 

koulutusalojen ja niiden aineistojen tuntemuksessa. Arvosanan 3 omasta osaamises-

taan antoi viisi vastaajista ja yksi arvioi omaa osaamistaan numerolla 4. Koulutusalo-

jen ja niiden aineistojen tuntemusta kysyttäessä kolme vastaajista halusi kehittää ky-

seisten asioiden tuntemusta, 12 vastaajaa ei ilmaissut haluaan kehittää tai olla kehittä-

mättä tätä osa-aluetta. 

 

Kysyttäessä sisältöihin liittyvää osaamista (oma kokoelma) vastausten skaala oli sama 

kuin kahdessa edellisessäkin kysymyksessä eli kukaan ei arvioinut osaamisensa olevan 

kummastaan ääripäästä. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että hänen osaamisensa oli 

tasolla 1. Viisi vastaajaa arvioi osaamisensa tasolle 2 ja yhtä moni tasolle 3. Neljä vas-

taajaa oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa on tasolla 4. Saman verran vastaajista oli 

halukkaita myös kehittämään sisältöihin liittyvää osaamistaan. 

 

Kokoelmien kehittämistä (kirjat, lehden, elektroniset aineistot ym.) kysyttäessä yksi 

vastaajista oli sitä mieltä, että hänellä ei ole osaamista tällä alueella (taso 0). Yksi vas-

taaja oli myös sitä mieltä, että hänen osaamisensa on perusosaamista (taso 1). Neljä 
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vastaajaa antoi itselleen arvosanan 2 ja seitsemän oli sitä mieltä, että heidän osaami-

sensa tällä alueella on tasolla 3. Kaksi vastaajaa ilmoitti antavansa osaamisestaan ar-

vosanan 4. Tälläkään alueella kukaan ei pitänyt itseään osaamisalueen huippuosaajana. 

Viisi vastaajaa viidestätoista eli >33 %, ilmaisi halunsa kehittää tätä osaamisaluetta. 

 

4.1.2 Hankintaosaaminen 

 

Hankintaosaaminen sisältää aineistotarjonnan sekä tietoaineiston ja kanavien tuntemi-

sen. Myös kustannus- ja julkaisumaailman kehityksen tunteminen on osana tätä osa-

aluetta. Hankintaosaamista on myös kyky valita asiakkaiden kannalta merkitykselli-

simmät aineistot kaikesta aineistotarjonnasta sekä kyky soveltaa kilpailumenettelyä 

aineistojen hankintoihin. 

 

Aineistotarjonnan tuntemus oli 13,3 %:lla vastaajista tasolla 1. Vastaajista 20 % oli 

sitä mieltä, että heidän osaamisensa on tasolla 2. Puolestaan 60 % ilmoitti osaavansa 

toimia itsenäisesti tällä osaamisen alueella. Osaamisestaan arvosanan 4 itselleen antoi 

vajaat 7 % vastaajista. Vastaajista 33 % oli halukkaita kehittämään tätä taitoa. 

 

Kysymykseen ”painettujen aineistojen hankintatapojen ja -kanavien tunteminen” kaksi 

vastaajaa ilmoitti, että heidän osaamisensa on perusosaamista. Kolme vastaajaa arvioi 

oman osaamisensa olevan tasojen 1 ja 3 välissä ja kahdeksan ilmoitti osaavansa toimia 

itsenäisesti tällä alueella. Kaksi oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa on tasolla 4. 

Viidestätoista vastaajasta neljä oli halukkaita kehittämään osaamistaan tällä alueella. 

 

Elektronisten aineistojen hankintatapojen ja -kanavien tuntemusta kysyttäessä yksi 

viidestätoista vastaajasta ilmoitti, ettei hänellä ole tämän alueen osaamista. Taulukon 1 

mukaan neljä vastaajista piti osaamistaan perusosaamisena, saman verran koki osaa-

vansa työskennellä itsenäisesti elektronisten aineistojen parissa. 
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TAULUKKO 1. Elektronisten aineistojen hankintatapojen ja -kanavien tunte-

mus 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaamista ei ole 1 6,7 

osaaminen on perusosaamista 4 26,7 

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä 6 40,0 

osaan toimia itsenäisesti 4 26,7 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Kuusi vastaajista arvioi osaamisensa tason olevan tasojen 1 ja 3 välissä. Kyselyyn 

osallistuneista neljä oli halukkaita kehittämään elektronisten aineistojen hankintatapo-

jen ja -kanavien tuntemustaan. Kolme puolestaan ei halunnut kehittää kyseistä osaa-

misaluetta. Kahdeksan ei kommentoinut halukkuuttaan lainkaan. 

 

Aineistojen hankintasopimusten hallintaan liittyvässä kysymyksessä, kuvio 2, tuli ilmi 

mielenkiintoinen asia; 40 % vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole kyseistä osaamista eli 

he pitivät osaamistaan tasolla 0. Osaamisensa tasoksi 1 arvioi 20 % vastaajista, samoin 

kuin tasoksi 2. Kuviossa 2 näkyy, että yli 13 % vastaajista ilmoitti osaavansa toimia 

itsenäisesti aineistojen hankintasopimusten kanssa. 

 

 

KUVIO 2. Aineistojen hankintasopimusten hallinta 

 

Mielenkiintoa herätti myös aineistojen hankintasopimusten hallintaan liittyvä osaami-

sen kehittäminen -kysymys (kuvio 3). Vaikka kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei heillä ole 

lainkaan osaamista hankintasopimuksiin liittyen, vain neljä ilmoitti haluavansa kehit-
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tää tätä osaamista. Kuviosta 3 näkyy, että kolme vastaajaa (20 %) ei halua kehittää 

osaamistaan tällä osa-alueella. 

 

 

KUVIO 3. Aineistojen hankintasopimusten hallinnan kehittäminen 

 

Vastaajista 40 % ilmoitti, että heillä ei ole osaamista hankintapaikkojen kilpailutusta 

koskien. Lähes 27 % vastaajista piti osaamistaan hankintapaikkojen kilpailutuksessa 

tasolla 1 ja 27 % tasolla 2. Vajaat 7 % oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa ylsi ta-

solle 4. Sama prosenttimäärä henkilökunnasta oli kiinnostunut kehittämään tätä osa-

aluetta, kun yli 26 % ei ollut halukkaita kehittämään itseään tässä asiassa. 

 

4.1.3 Tiedon organisointi 

 

Tiedon organisointi tarkoittaa dokumenttien ja tietoresurssien kuvailumenetelmien 

hallitsemista. Lisäksi se sisältää eri tallennusmuodoissa olevien tietoaineistojen käsit-

telyn periaatteiden, välineiden ja menetelmien osaamisen. Kyselyn tiedon organisointi-

osiossa kysyttiin indeksointia, johon kuuluu mm. luokitus ja sisällönkuvaus sekä luet-

telointia. Samassa osiossa kartoitettiin myös elektronisen aineiston käyttöön saattami-

sen, aineiston käsittelyn ja käyttökuntoon saattamisen taitoja. Lisäksi kysyttiin aineis-

ton käytettävyyden turvaamiseen liittyvää osaamista. 

 

Indeksointi eli luokitus ja sisällönkuvaus oli kaikille vastaajille jossain määrin tuttua 

asiaa, sillä keneltäkään ei puuttunut osaamista tällä alueella. Neljä vastaajista piti in-

deksoinnin osaamistaan perusosaamisena, viisi oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa 
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oli tasolla 2. Kuitenkin seitsemän vastaajaa arvioi osaavansa työskennellä itsenäisesti 

indeksoinnin parissa. Kaksi kertoi osaamisensa olevan tasolla neljä. Kolmasosa oli 

halukas hankkimaan lisää osaamista indeksoinnista. 

 

Yksi ilmoitti, että hänellä ei ole luettelointiin liittyvää osaamista. Viisi vastaajaa piti 

kuitenkin osaamisen tasoaan perusosaamisena. Kahdella luettelointi oli tasolla 2 ja 

neljä pystyi hoitamaan tehtävää itsenäisesti. Kolmen vastaajan luettelointitaidot olivat 

tasolla 4. Kolme olivat halukkaita kehittämään luettelointitaitojaan, kaksi ei. Loput 

kymmenen eivät ilmaisseet mielipidettään luettelointitaidon kehittämiseen. 

 

Elektronisen aineiston käyttöön saattaminen oli kahdelle vastaajalle vieras asia. Seit-

semän arvioi kuitenkin olevansa perusosaamisen tasolla. Yksi oli mielestään tasolla 2 

ja neljä kertoi voivansa saattaa elektronisen aineiston itsenäisesti käyttöön. Yksi oli 

mielestään tasolla 4. Tämä aihe herätti kiinnostusta ja lähes 47 % vastaajista olisi ha-

lukkaita kehittämään osaamistaan tällä osa-alueella. Kukaan ei myöskään ilmoittanut, 

että ei olisi halunnut kehittyä tällä saralla. 

 

Taulukko 2 esittää vastausjakaumia aineiston käsittelyn ja aineiston käyttökuntoon 

saattamiseen liittyvässä kysymyksessä. Kaikilla vastaajilla oli ainakin jonkinlainen 

osaaminen aineiston käsittelyssä. Kolme piti tällä osa-alueella osaamistaan perus-

osaamisena. Kaksi koki osaamisensa olevan tasolla 2. Kuusi henkilöä osasi käsitellä 

aineistoa ja saattaa sen käyttökuntoon täysin itsenäisesti. Kolme piti osaamistaan tasol-

la 4 ja yksi ilmoitti olevansa aineiston käsittelyn käyttökuntoon saattamisen huip-

puosaaja. Yksi työntekijä oli halukas kehittämään taitojaan aineiston käsittelyssä ja 

käyttökuntoon saattamisessa, kun samaan aikaan yksi ei halunnut kehittyä tällä saralla. 

 

TAULUKKO 2. Aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon saattaminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaaminen on perusosaamista 3 20,0 

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä 2 13,3 

osaan toimia itsenäisesti 6 40,0 

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä 3 20,0 

olen osaamisalueen huippuosaaja 1 6,7 

Yhteensä 15 100,0 
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Aineistojen käytettävyyden turvaaminen oli yksi harvoista kysymyksistä, joihin kaikki 

eivät vastanneet. Vastaus saatiin 14 kyselyyn osallistuneista, mutta yksi ei vastannut 

tähän kysymykseen. Yksi vastaajista ilmoitti, että hänellä ei ollut lainkaan osaamista 

aineistojen käytettävyyden turvaamisessa. Perusosaamista löytyi kolmelta vastaajalta 

ja viiden osaaminen oli tasolla 2. Neljä osasi toimia itsenäisesti aineistojen käytettä-

vyyden turvaamiseen liittyen ja neljästätoista vastaajasta yksi piti osaamistaan tasolla 

4. Kaikki viisitoista henkilöä vastasivat kuitenkin aineistojen käytettävyyden turvaa-

misen kehittämisen kysymykseen ja kolme heistä ilmoitti halukkuutensa kehittyä tässä 

asiassa, yksi oli puolestaan sitä mieltä, että ei halua kehittyä. 

 

4.1.4 Julkaisemisen osaaminen 

 

Julkaisemisen osaamisessa selvitettiin MAMKin opiskelijoiden tukemisen taitoja 

opinnäytetöiden julkaisemisessa. Kysyttiin myös MAMKin henkilöstöluettelon raken-

tumisen ja julkaisujen tilastoinnin tuntemista. Kysymyksinä oli opinnäytteiden julkai-

suprosessi, MAMKin henkilöstönjulkaisuluettelo ja sarjajulkaisuprosessin tunteminen. 

 

Opinnäytteiden julkaisuprosessi oli ainakin jossain määrin tuttua kaikille viidelletoista 

vastaajalle. Kukaan ei sanonut, ettei tällä osa-alueella olisi osaamista lainkaan ja 20 % 

sanoi osaamisensa olevan perusosaamisen tasolla. Noin 7 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että heidän opinnäytteiden julkaisuprosessin osaamisensa oli tasolla 2. Jopa 60 % vas-

taajista ilmoitti hallitsevansa prosessin itsenäisesti. Reilut 13 % oli sitä mieltä, että 

heidän taitonsa olivat tasolla 4. Vajaalla 7 % ei ollut halua kehittää tätä taitoa, kun taas 

20 % oli kiinnostuneita opinnäytteiden julkaisuprosessin osaamisen syventämisestä. 

 

MAMKin henkilöstön julkaisuluettelo oli kahdelle vastaajalle aivan vieras alue. Kah-

deksalla työntekijällä oli kuitenkin tässäkin perusosaamisen ainekset. Yksi arvioi 

osaamisensa olevan tasolla 2 ja kolme koki osaavansa tämän tason 3 mukaisesti eli 

kykenevänsä työskentelemään itsenäisesti MAMKin henkilöstön julkaisuluettelon 

parissa. Yhdeksän ei kommentoinut haluistaan kehittää tätä taitoa. Kaksi ilmoitti, että 

he eivät ole kiinnostunut tämän osa-alueen kehittämisestä, kun taas kaksinkertainen 

määrä (neljä vastaajaa) koki kiinnostusta kehittyä tällä alueella. 
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Kuviosta 4 näkyy MAMKin sarjajulkaisuprosessin tunteminen vastaajien keskuudes-

sa. Vastaajista kaksi ilmoitti, että heillä ei ole lainkaan osaamista MAMKin sarjajul-

kaisuprosesseihin liittyen. Viidellä osaaminen oli perusosaamista ja neljän osaaminen 

oli tasolla 2. 

 

 
KUVIO 4. MAMKin sarjajulkaisuprosessin tunteminen 

 

Kolme vastaajista osasi toimia itsenäisesti MAMKin sarjajulkaisuprosesseissa ja yksi 

oli tämän alueen huippuosaaja. Vastaajista kaksi ei tuntenut mielenkiintoa kehittää 

MAMKin sarjajulkaisuprosessin osaamistaan. Puolestaan kaksi halusi kehittää tätä 

osaamistaan. 

 

4.1.5 Palveluosaaminen 

 

Palveluosaamiseen kuuluu mm. asiakkaiden tiedonhankinnan tukeminen sekä valmius 

tarjota palveluja sekä etä- että paikallispalveluna. Lisäksi sen osana on myös palvelu-

jen tuotteistaminen ja räätälöinti sekä asiakasryhmille että yksittäisille asiakkaille. 

Palveluosaaminen on myös erilaisten tietoaineistojen jakelukanavien ja -tapojen sekä 

tiedonhankintataitojen hyödyntäminen. Tämän osa-alueen kysymyksiä oli mm. neu-

vonta ja lainaustoiminta, kaukopalvelu ja tiedonhankinnan asiantuntijapalvelu. Myös 

vastaajien taidot kirjaston laitteiden käytöstä kartoitettiin. 

 

Olennainen osa palveluosaamista on neuvonta ja lainaustoiminta (sisältää esim. eri-

laisten ohjeiden soveltamisen). Taulukosta 6 näkyy, että tämä alue kaikilla keskivah-
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vasti hallussa. Kukaan ei vastannut, ettei olisi mitään tietoa asiasta, jopa osaamisen 

tasoon 1 kukaan ei samaistunut. Osaamisen tasot olivat 2 - 4. Kahdella oli mielestään 

tason 2 osaaminen. Itsenäisesti neuvonta ja lainaus toiminnassa pärjäsi yli puolet vas-

taajista. Loput, kolmasosa, kertoi osaamisensa tason olevan jopa 4. Neuvonta ja laina-

ustoiminnan osaamista halusi kehittää lähes 27 % vastaajista. Kukaan ei ilmaissut, 

ettei haluaisi kehittyä tällä saralla. 

 

 
 

KUVIO 5. Neuvonta ja lainaus toiminta (esim. erilaisten ohjeiden soveltaminen) 

 

Osana palveluosaamista on myös kaukopalvelu. Vajaat 7 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että heillä ei ole siihen liittyvää osaamista. Vajaat 27 % piti kaukopalvelutaitojaan 

tasolla 2. Lähes 47 % oli sitä mieltä, että he osaavat toimia tason 3 edellyttämällä ta-

valla, eli itsenäisesti, kaukopalveluasioissa. Osaaminen oli tasolla 4 yhteensä 20 % 

vastaajista. Yksi ilmaisi, ettei ole kiinnostunut kehittämään kaukopalvelutaitojaan ja 

20 % vastauksista kävi ilmi, että he olivat halukkaita taitojensa kehittämiseen. 

 

Neljällä vastaajalla viidestätoista (26,7 %) tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut olivat 

perusosaamista ja saman verran vastaajista piti taitojaan tasolla 2 ja 3. Osaaminen oli 

tasojen 3 ja 5 välissä yhteensä kolmella vastaajalla. Tiedonhankintapalveluiden asian-

tuntijapalvelujen kehittämiseen oli halukkuutta neljällä vastaajalla viidestätoista. 

 

Kirjaston laitteiden käyttö (esim. kopiokone, tulostimet, kassa, maksupääte jne.) oli 

perusosaamista reilulle 13 %:lle. Lähes 27 % hallitsi kirjaston laitteiden käytön tason 2 

ja saman verran tason 4 mukaisesti. Yli 33 % osasi käyttää laitteita itsenäisesti. Yksi 
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viidestätoista ei halunnut oppia käyttämään kirjaston laitteita nykyistä paremmin kuin 

taas yli 13 % halusi oppia lisää. 

 

4.1.6 Pedagoginen osaaminen 

 

Pedagogiseen osaamiseen kuuluu oppimisen periaatteiden tunteminen ja kyky huomi-

oida ne koulutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lisäksi kyky suunnitella yksittäisiä 

koulutustilanteita ja pidempikestoisia koulutuksia sekä toteuttaa oppimista edistäviä 

koulutus- ja perehdytystilanteita kartoitettiin. Osana pedagogisia taitoja on informaa-

tiolukutaidon periaatteiden hallinta ja taito tukea niiden avulla tieteellisen ajattelun ja 

toiminnan oppimista sekä kyky ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeiden ja val-

miuksien ottaminen opetuksessa. Pedagogisen osaamisen kysymykset koskivat tiedon-

hankintataitojen koulutusta ja räätälöintiä, opettamista koulutus- ja perehdytystilai-

suuksissa sekä verkko-opetuksen osaamista. Lisäksi kysyttiin oppimateriaalin tekemi-

sen taitoa sekä opetuksen arviointia ja palautteen antamista. 

 

Pedagogiseen osaamiseen kuuluu mm. opetus ja perehdytys sekä oppimateriaalin teko. 

Taulukossa 3 näkyy, että lähes 47 %:lla kyselyyn osallistuneella ei ole osaamista tie-

donhankintataitojen koulutuksen suunnitteluun ja räätälöintiin liittyen. Noin 27 % oli 

sitä mieltä, että heidän osaamisensa on perusosaamista ja ainoastaan yksi (6,7 % vas-

tanneista) kertoi voivansa suunnitella ja räätälöidä tiedonhankintataitojen koulutuksen 

itsenäisesti. Nämä taidot olivat tasolla neljä 20 %:lla vastaajista. Kukaan ei ilmoittanut 

olevansa kouluttamisen huippuosaaja. 

 

TAULUKKO 3. Tiedonhankintataitojen koulutuksen suunnittelu ja räätälöinti 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaamista ei ole 7 46,7 

osaaminen on perusosaamista 4 26,7 

osaan toimia itsenäisesti 1 6,7 

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä 3 20,0 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Kuvion 6 mukaan 20 % halusi kuitenkin kehittää osaamistaan tiedonhankintataitojen 

koulutuksen suunnittelussa ja räätälöinnissä. Saman verran ilmoitti olevansa halutto-

mia oppimaan lisää. Tässä kysymyksessä toistuu hieman sama ilmiö, kuin aineistojen 

hankintasopimuksien hallitsemista kysyttäessä (kuvioissa 2 ja 3). Yli 40 %:lla vastaa-
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jista ei ole lainkaan ko. osa-alueen osaamista, mutta samaan aikaan 20 % ilmoittaa, 

ettei halua oppia aiheesta lisää. 

 

 

KUVIO 6. Tiedonhankintataitojen koulutuksen suunnittelun ja räätälöinnin ke-

hittäminen 

 

Opettaminen koulutus- ja perehdytystilaisuuksissa oli täysin vieras ajatus 20 %:lle 

vastaajista. Yhtä moni koki osaamisensa olevan tasolla 2. Yksi kolmasosa oli sitä 

mieltä, että heidän osaamisensa on perusosaamista.  Yli 13 % kertoi voivansa opettaa 

itsenäisesti erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja saman verran vastaajista piti osaamis-

taan tasolla 4. Vastaajista 20 % oli kiinnostunut kehittämään opetustaitojaan, kun taas 

13,3 % ei halunnut oppia lisää näitä pedagogisia taitoja. Lähes 67 % ei ilmaissut mie-

lipidettään asiaan. 

 

Verkko-opetus oli seitsemälle vastaajalle alueena melko vieras eli heillä osaaminen oli 

tasolla 0. Perusteet olivat kuitenkin hallussa kolmella vastaajalla, yhtä monella ne oli-

vat tasolla 2. Yksi kertoi pystyvänsä verkko-opetukseen itsenäisesti ja yksi osasi sen 

tason 4 mukaisesti. Neljä vastaajista oli halukkaita kehittämään verkko-opetustaitojaan 

ja kolme puolestaan ei ollut kiinnostunut siitä. 

 

Oppimateriaalin tekeminen oli vieras osa-alue (osaaminen tasolla 0) yli 26 %:lle vas-

taajista. Kolmasosa tiesi oppimateriaalin tekemisen perusteet. Tasolla 2, 3 ja 4 oli kul-

lakin 13,3 % vastaajista. Kiinnostusta kehittää oppimateriaalin tekemisen taitoa oli 20 



38 

%:lla ja saman verran ei halunnut kehittyä siinä. Tähän kysymykseen saimme vastauk-

sen kaikilta 15:ltä kyselyyn osallistuneelta. 

 

Opetuksen arviointi ja palautteen antamista ei hallinnut 40 % kyselyyn vastanneista. 

Kaiken kaikkiaan joka kolmas vastaajista tunsi kuitenkin sen perusteet. Alle 7 % osasi 

arvioida opetusta tasolla 2, kuten myös tasolla 4. Yli 13 % osasi tehdä sen itsenäisesti. 

Viidesosa, eli 20 %, vastaajista ei ollut kiinnostunut oppimaan lisää arvioinnista ja 

palautteen antamisesta ja saman verran puolestaan halusi oppia aiheesta lisää. 

 

4.1.7 Viestintä- ja markkinointiosaaminen 

 

Viestintä- ja markkinointiosaamiseen on osa-alueena erittäin laaja ja siihen kuuluu 

esimerkiksi valmiuksia kehittää palvelutuotteista näkyviä, tehdä niitä tunnetuksi ja 

kyky räätälöidä niitä asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Lisäksi siihen sisältyy 

omaan työhön liittyvien asiakirjojen laatimisen erilaisten kohderyhmien, viestintätilan-

teiden ja välineiden edellyttämällä tavalla. Kirjallisten tuotosten tuottaminen niin, että 

kieliasu on moitteetonta ja tekstin tulee olla vaikuttavaa ja kiinnostavaa. Osana vies-

tintäosaamista on palautetta sisältävän ja vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen 

verkossa. Tässä osiossa vastaajilta kyseltiin mm. sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen 

liittyviä asioita. Kysyttiin myös vastaajien mielipiteitä oman suullisen kirjallisen tai-

don tasosta. Osana viestintä- ja markkinaosaamista oli lisäksi palveluiden markkinoin-

titaidot ja verkostojen hyödyntämisen valmius. 

 

Ulkoiseen tiedotukseen kuuluu mm. www-sivut ja MAMKin tiedotuslehdet. Taulukko 

4 kertoo, kuinka ulkoinen tiedotus oli hallussa kyselyyn osallistuneilla. Yhdellä ei ol-

lut osaamista ulkoisesta tiedotuksesta. Kolmasosalla (viisi vastaajaa) ulkoisen tiedo-

tuksen osaaminen oli tasolla 1 ja samalla määrällä tasolla 3. Neljä oli mielestään tasol-

la 2. 

 

TAULUKKO 4. Ulkoinen tiedotus (www-sivut, MAMKin tiedotuslehdet) 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaamista ei ole 1 6,7 

osaaminen on perusosaamista 5 33,3 

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä 4 26,7 

osaan toimia itsenäisesti 5 33,3 

Yhteensä 15 100,0 
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Ulkoisen tiedotuksen oppimisesta oltiin kiinnostuneita, sillä vajaa kolmasosa (26,7 %) 

halusi oppia siitä lisää. Vain yksi ei ollut kiinnostunut asiasta. Kaksi kolmasosaa ei 

ilmaissut halukkuuttaan tai haluttomuuttaan asiaa kohtaan. Vaikka ulkoinen tiedotus ei 

ollut hallussa kovinkaan hyvin (eniten tienneet pitivät osaamistaan tasolla 3) taulukos-

ta 5 ilmenee, että sitä kohtaan on kiinnostusta. 

 

TAULUKKO 5. Ulkoisen tiedotuksen osaamisen kehittäminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 ei vastausta 10 66,7 

ei 1 6,7 

kyllä 4 26,7 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Sisäinen tiedotus olikin paljon ulkoista tiedotusta tutumpaa vastanneille. Viidesosa piti 

sisäisen tiedotuksen osaamistaan tasolla 1 ja yhtä moni tasolla 2. Ja lähes 54 % kyse-

lyyn osallistuneista osasi hoitaa sisäisen tiedotuksen itsenäisesti (taso 3). Vajaa seit-

semän prosenttia piti sisäisen tiedotuksen osaamistaan tason 4 mukaisina. Sisäisen 

tiedotuksen osaamisen kehittämistä kohtaan oltiin myös positiivisempia kuin ulkoisen. 

Joka kolmas halusi oppia lisää sisäisen tiedottamisen taitoja. Kukaan ei myöskään 

ilmaissut, ettei missään nimessä haluaisi oppia uutta sisäiseen tiedotukseen liittyen. 

 

Suullisen viestinnän osaaminen oli kaiken kaikkiaan hyvin samankaltaista kaikilla 

vastaajilla. Osaamisen tasot olivat välillä 2 - 4. Tasolla 2 taitojaan piti yli 26 % vastaa-

jista. Yli puolet (53,3 %) oli sitä mieltä, että heidän suulliset taidot olivat tasolla 3. 

Loput, eli viidesosa, piti suullisen viestinnän taitojaan tason 4 mukaisina. Kukaan ei 

ollut suullisten viestintätaitojen kehittämistä vastaan ja lähes 27 % halusivat oppia 

viestimään paremmin suullisesti. 

 

Kirjallisen viestinnän tulosjakauma on hyvin samankaltainen kuin suullisen viestin-

nän. Osaaminen on kaikilla jälleen tasoilla 2, 3 tai 4. Vastaajista 20 % piti kirjallisen 

viestinnän taitojaan tasolla 2, samoin kuin tasolla 4. Loput 60 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että heidän kirjallisen viestinnän taidot ovat tasolla 3. Yleisesti ottaen voidaan 

siis sanoa, että organisaatiossa koetaan, että kirjallinen viestintä on hallussa paremmin 

kuin suullinen. Kirjallisen ja suullisen viestinnän oppimisessa oltiin kuitenkin yhtä 
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innokkaita, eli molempien viestintätaitojen syvempää oppimista toivoi lähes 27 % 

vastaajista. 

 

Palveluiden markkinointi on luonnollisesti osa asiakaspalvelua, mutta myös muuta 

yhteistyötä. Siitä jokaisella oli jo jonkinlaista kokemusta. Kuitenkin 20 % sitä mieltä, 

että heidän osaamisensa palveluiden markkinoinnissa on perusosaamisen tasolla. Noin 

27 % koki osaamisensa olevan tasolla 2 ja jopa joka kolmas piti osaamistaan tasolla 3. 

Palveluiden markkinointi oli tasolla 4 myös 20 %:lla vastaajista. Tämä aihealue ei 

kuitenkaan kiinnostanut kovinkaan monia, sillä vain viidestätoista vastaajasta kaksi oli 

kiinnostunut oppimaan lisää palveluiden markkinoinnista. 

 

 

KUVIO 7. Palveluiden markkinointi 

 

Viimeinen kysymys viestintä- ja markkinointiosaamisessa koski verkostojen hyödyn-

tämisen valmiutta. Kaikki osasivat jotenkin hyödyntää verkostoja, sillä kaikkien 

osaaminen oli vähintään tasolla 1. Itse asiassa joka kolmas koki taitojensa olevan pe-

rusosaamisen tasolla. Tasolla 2 koki olevansa vain yksi vastaaja. Vastaajista 40 % piti 

taitojaan tasolla 3 ja verkostoja osasi hyödyntää tason 4 mukaisesti 20 % kyselyyn 

vastanneista. Yhtä suuri osa oli kiinnostunut kehittämään verkostojen hyödyntämiseen 

liittyviä taitojaan, eikä kukaan ollut sitä ehdottomasti vastaankaan. 
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4.2 Yhteenveto perusprosesseista 

 

Tässä kappaleessa on tiivis yhteenveto perusprosessien vastauksista. Taulukosta 6 

näkyy jokaisen kysymyksen ”osaamisen keskiarvo” sekä mediaani, joka on keskiluku. 

Tyyppiarvo eli moodi puolestaan on vastauksissa useinten esiintynyt arvo. 

 

TAULUKKO 6. Yhteenveto perusprosessien tuloksista 

Kysymys Keskiarvo Mediaani 
Tyyppiar-

vo 

Kokoelmapolitiikan tuntemus 2,60 3 3 

Koulutusalojen ja niiden aineistojen tuntemus 2,33 2 2 

Sisältöihin liittyvä osaaminen (oma kokoelma) 2,80 3 2 

Kokoelmien kehittäminen 2,53 3 3 

Aineistotarjonnan tuntemus 2,60 3 3 

Painettujen aineistojen hankintatapojen ja -kanavien… 2,67 3 3 

Elektronisten aineistojen hankintatapojen ja -kanavien… 1,87 2 2 

Aineistojen hankintasopimusten hallinta 1,27 1 0 

Hankintapaikkojen kilpailutus 1,07 1 0 

Indeksointi (luokitus, sisällönkuvaus) 2,47 3 3 

Luettelointi 2,20 2 1 

Elektronisen aineiston käyttöön saattaminen 1,67 1 1 

Aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon… 2,80 3 3 

Aineistojen käytettävyyden turvaaminen 2,07 2 2 

Opinnäytteiden julkaisuprosessi 2,67 3 3 

Mamkin henkilöstön julkaisuluettelo 1,47 1 1 

Mamkin sarjajulkaisuprosessin tunteminen 1,80 2 1 

Neuvonta ja lainaus toiminta 3,20 3 3 

Kaukopalvelu 2,80 3 3 

Tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut 2,40 2 1 

Kirjaston laitteiden käyttö 2,73 3 3 

Tiedonhankintataitojen koulutuksen suunnittelu ja… 1,27 1 0 

Opettaminen koulutus- ja perehdytystilaisuuksissa 1,67 1 1 

Verkko-opetuksen osaaminen 1,07 1 0 

Oppimateriaalin tekemisen taito 1,53 1 1 

Opetuksen arviointi ja palautteen anto 1,13 1 0 

Ulkoinen tiedotus (www-sivut, Mamkin tiedotuslehdet) 1,87 2 1 

Sisäinen tiedotus 2,47 3 3 

Suullinen viestintä 2,93 3 3 

Kirjallinen viestintä 3,00 3 3 

Palvelujen markkinointi 2,53 3 3 

Verkostojen hyödyntämisen valmius 2,47 3 3 
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Taulukosta 6 voi siis nähdä esimerkiksi, että keskiarvosta katsoen neuvonta ja lainaus-

toiminta sekä kirjallinen viestintä ovat parhaiten hallussa. Näissä kysymyksissä on 

useimmiten annettu arvosanaksi 3. Mediaani eli keskimmäinen luku on em. kysymyk-

sissä myös 3. Taulukosta on helposti nähtävillä jokaisen osa-alueen osaamisen taso. 

Tarkemmat erittelyt vastauksista löytyy yllä olevista luvuista. Tässä osiossa heikoim-

mat arvosanat saivat verkko-opetuksen osaaminen ja hankintapaikkojen kilpailutus. 

 

4.3 Johtaminen ja hallinto 

 

Johtaminen ja hallinto on osa-alue, joka koostuu johtamisen osaamisesta ja talous-

osaamisesta. Aihealue sisältää kaksi pienempää osiota ja kysymyksiä tässä kohdassa 

on kaikkiaan seitsemän kappaletta. Tässä osiossa kysyttiin asioita, jotka eivät välttä-

mättä kuulu kaikkien työntekijöiden toimenkuvaan. 

 

4.3.1 Johtamisen osaaminen 

 

Johtamisen osaamista on kyky ennakoida toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä 

kyky luoda ja toteuttaa kirjastoverkoston visioita. Kirjastoverkoston kokonaisuuksien 

hallinta ja kyky tehdä toimintaa suuntaavia strategisia valintoja on osa johtamista. Joh-

tamisen osaamista omaava henkilö osaa myös tunnistaa strategiset kumppanuudet ja 

kehittää osaamistaan. Hänellä on myös kyky kääntää strategiset linjaukset toiminnaksi 

henkilöstön kanssa. 

 

Osana johtamisen osaamista on myös luova työote. Se sisältää mm. uusien näkökulmi-

en ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen kokeilemisen sekä asioiden ja ilmiöiden yh-

distämisen toisiinsa luovasti myös eri yhteyksistä. Luovaa työotetta on myös avoin 

suhtautuminen uusiin ehdotuksiin ja asioihin. Myös valmius luopua tarvittaessa tär-

keästäkin tehtävästä tai substanssista ja tarttua turvattomuuden tunteesta huolimatta 

uusiin tehtäviin on luovuutta. 

 

Henkilöstöjohtaminen kuuluu myös johtamiseen osaamiseen. Osana henkilöstöjohta-

mista on henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kehittämällä työoloja ja -ympäristöä sekä edistämällä luovaa ja kannustavaa työilma-

piiriä. Lisäksi vuorovaikutteisten työskentelytapojen käyttö ja kehittäminen, johon 
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sisältyy kehityskeskustelut, ovat henkilöstöjohtamisen omaavalla henkilöllä hallussa. 

Henkilöstöjohtamisen osana on myös kyky luoda toimiva rekrytointijärjestelmä ja 

kohdentaa henkilöstöresurssit oikein. Lisäksi erilaisten osaamisen kehittämisen mene-

telmien hallinta ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä henkilöstöön liittyvien säädösten 

ja sopimusten hallinta kuuluvat henkilöstöjohtamiseen. 

 

Johtaminen ja hallinto osio sisältää strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen. 

Tarkoituksena oli tässäkin kohtaa, että jokainen miettisi näitä asioita oman työnsä 

kannalta, vaikkei toimisikaan esimiesasemassa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin myös 

oman työn johtamisen taidoista sekä luovan työotteen omaamisesta. 

 

Strateginen johtaminen -kysymyksen kohdalla kaksi vastaajaa viidestätoista ei vastan-

nut tähän kysymykseen lainkaan. Sama ilmiö toistui myös henkilöstöjohtamista kos-

kevassa kysymyksessä. Viisi vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole lainkaan strategisen 

johtamisen taitoja ja neljä sanoi hallitsevansa sen perusteet. Vain kaksi piti osaamis-

taan tasolla 2, samoin kuin tasolla 3. Kukaan ei siis yltänyt omasta mielestään tasolle 4 

tai 5. 

 

Kuten aiemmin tuli ilmi, henkilöstöjohtamista koskevaan kysymykseen saatiin yhtä 

monta vastausta kuin edelliseenkin kysymykseen, eli tähän kysymykseen viidestätoista 

henkilöstä vastasi kolmetoista. Henkilöstöjohtamiseen liittyvää osaamista ei ollut 38,5 

% vastaajista. Yhtä suuri osa koki, että heillä ei ole lainkaan strategisen johtamisen 

taitoja. Taulukko 7 osoittaa myös sen, että sama prosenttiluku toistuu myös perusosaa-

jissa. Loput tämän kysymyksen vastauksista jakautui tasojen 2 ja 3 välille. Noin 8 % 

oli tasolla 2 ja noin 15 % oli tasolla 3, joten tässä kysymyksessä osaamisen taso ei 

ollut vastaajien omasta mielestä kenelläkään tasolla 4 tai 5. 

 

TAULUKKO 7. Henkilöstöjohtaminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaamista ei ole 5 33,3 

osaaminen on perusosaamista 5 33,3 

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä 1 6,7 

osaan toimia itsenäisesti 2 13,3 

Yhteensä 13 86,7 

 Puuttuvat 2 13,3 

Yhteensä 15 100,0 
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Henkilöstöjohtamiseen liittyviä taitoja ei selvästikään olla halukkaita kehittämään. 

Taulukosta 8 näkyy, että kysyttäessä halukkuutta henkilöstöjohtamistaitojen tai edelli-

sen kysymyksen, strategisen johtamisen taitojen, kehittämiseen, vastauksissa ilmeni 

merkillinen jakauma. Vastaajista, jotka ilmaisivat mielipiteensä taitojen kehittämiseen, 

suurin osa oli sitä mieltä, että eivät halua kehittää näitä taitojaan. Molemmissa kysy-

myksessä vain yksi vastaaja halusi kehittyä näillä alueilla. 

 

TAULUKKO 8. Henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittäminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 ei vastausta 11 73,3 

ei 3 20,0 

kyllä 1 6,7 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Oman työn johtaminen -kysymykseen kaikki viisitoista osallistujaa vastasivat. Ilmeni 

myös, että kaikki osasivat jollain tasolla johtaa omaa työskentelyään. Yksi vastaajista 

piti oman työn johtamisen taitoja tasolla 1. Kolme koki kuitenkin hallitsevansa oman 

työnsä johtamisen tason 2 mukaisesti. Vastaajista 9 (60 %) oli sitä mieltä, että olivat 

tasolla 3. Oman työn johtaminen oli tasolla 4 kahdella vastaajista. Kolme henkilöä oli 

kiinnostuneita kehittämään oman työn johtamiseen liittyviä taitojaan. 

 

Myös luova työote -kysymykseen kaikki kyselyyn osallistuneet vastasivat. Yksi vas-

taajista koki, että häneltä puuttuu täysin luova työote. Luova työote oli perusosaamisen 

tasolla myös yhdellä vastaajista. Neljä koki työotteensa olevan niin luova, että hallitsi-

vat perusteet, mutta eivät osanneet vielä toimia täysin itsenäisesti. Kahdeksan vastaa-

jaa osasi ohjata itsenäisesti luovaa työotettaan ja yksi vastaaja oli mielestään työotteel-

taan erittäin luova (taso 4). Luova työote koki kuitenkin kiinnostusta kehittämiskoh-

teena, sillä lähes kolmasosa oli sitä mieltä, että haluavat omata entistä luovemman 

työotteen. 

 

4.3.2 Talousosaaminen 

 

Talousosaamiseen kuuluu kirjaston taloudellisen tilan ja sen kehittymiseen vaikuttavi-

en tekijöiden tunteminen. Myös tulojen ja menojen ennakoinnin, suunnittelun ja toteu-
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tumisen seurannan osaaminen liittyy vahvasti talousosaamiseen. Lisäksi talousosaami-

sen omaava ihminen toimii tehokkaasti ja kustannustietoisesti. 

 

Talousosaamiseen liittyen kysyttiin vain kolme kysymystä. Siihen kuuluu kirjaston 

talouden tuntemisen ohella toiminnan kustannusten hallinta. Myös kirjaston rahoitus-

lähteiden tunteminen on osana talousosaamista. 

 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että osasivat ainakin perusasiat kirjaston talouteen 

liittyen. Perusosaaminen löytyikin kolmasosalta vastaajista. Noin 27 % tunsi kirjaston 

talouden tason 2 edellyttämällä tavalla. Kolmasosa piti tuntemustaan tasolla 3 ja loput, 

noin 7 %, tasolla 4. Saman verran vastaajista eivät olleet lainkaan kiinnostuneita tutus-

tumaan lisää kirjaston talouteen. Yli 13 % koki kiinnostusta perehtyä tarkemmin talo-

utta koskeviin seikkoihin. 

 

Toiminnan kustannusten hallinta ei ollut yhtä tuttua kuin kirjaston talouden tuntemi-

nen, mutta ei ehkä olekaan yhtä läsnä jokapäiväisessä työssä. Kaikkiaan 20 % vastaa-

jista ilmoitti, ettei hallitse toiminnan kustannuksia. Saman verran piti tietämystään 

tasolla 2. Vajaat 14 % hallitsi toiminnan kustannuksia tason 1 vaatimusten mukaisesti 

ja 40 % vastaajista hallitsi alueen niin hyvin, että voisivat toimia itsenäisesti sen paris-

sa. Alle 7 % piti taitojaan jopa tasolla 4. Kehittämishaluja kysyttäessä tuli ilmi, että 

13,3 % vastaajista halusi oppia lisää toiminnan kustannusten hallinnasta ja saman ver-

ran ei ollut kiinnostunut asiasta. 

 

Viimeisenä kysymyksenä talousosaamisen alueella oli kysymys kirjaston rahoitusläh-

teiden tuntemisesta. Keskimäärin rahoituslähteet tunnettiin melko hyvin, sillä jopa 40 

% ilmoitti tietävänsä perustiedot kirjaston rahoituslähteistä. Kolmasosa piti tuntemus-

taan tasolla 3 ja loput (26,6 %) jakautuivat tasaisesti tasoille 2 ja 4. Vastaajien omasta 

mielestä rahoituslähteiden asiantuntijaksi eli nk. huippuosaajaksi ei noussut kukaan. 

Yli 13 % vastaajista oli kiinnostunut perehtymään syvemmin kirjaston rahoituslähtei-

siin, mutta yksi vastaajista (6,7 %) ei halunnut nykyisen tietämyksensä lisäksi enem-

pää tietoa asiasta. 
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4.4 Yhteenveto johtamisen ja hallinnon osaamisesta 

 

Taulukosta 9 näkyy jälleen tiivistetysti johtaminen ja hallinto-osion osaaminen. Oman 

työn johtaminen sai keskiarvollisesti parhaan arvosanan. Tosin luova työote oli medi-

aanin ja tyyppiarvonsa puolesta yhtä hyvin hallussa, vaikka saikin keskiarvoksi 2,47. 

Tässä osiossa kehittämistä vaativiksi asioiksi nousi strateginen johtaminen ja henkilös-

töjohtaminen. 

 

TAULUKKO 9. Yhteenveto johtamisesta ja hallinnosta 

Kysymys Keskiarvo Mediaani 
Tyyppiar-

vo 

Strateginen johtaminen 1,08 1 0 

Henkilöstöjohtaminen 1,00 1 0 

Oman työn johtaminen 2,80 3 3 

Luova työote 2,47 3 3 

Kirjaston talouden tunteminen 2,13 2 1 

Toiminnan kustannusten hallinta 2,00 2 3 

Kirjaston rahoituslähteiden tunteminen 2,20 2 1 

 

4.5 Työelämäosaaminen 

 

Työelämäosaaminen sisältää tietotekniikka ja järjestelmäosaamisen, juridisen osaami-

sen, toimintaympäristöosaamisen. Näiden lisäksi osioon kuuluu myös kielitaito sekä 

yhteistyötaidot. Kysymysten vastaukset on jälleen esitetty liitteen 2 mukaisessa järjes-

tyksessä. 

 

4.5.1 Tietotekniikka ja järjestelmäosaaminen 

 

Tietotekniikka ja järjestelmäosaamiseen kuuluu mm. kyky hyödyntää ja soveltaa kir-

jaston tietojärjestelmiä. Systeemiosaaminen (Voyager-järjestelmän eri moduulien 

osaaminen, kuten lainaus, luettelointi jne. sisältyvät ko. osaamisalueiden osaamiseen. 

Moduulit ovat osaamisalueeseen kuuluvia työvälineitä). Lisäksi hallussa tulee olla 

kirjaston tietojärjestelmien hankinnan, käyttöönoton, kehittämisen ja arvioinnin osaa-

minen sekä kyky ylläpitää websivuja. 
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Tässä aihealueessa otettiin selvää mm. kirjastojärjestelmän systeemiosaamisesta. Ky-

syttiin myös erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen hallitsemista. Tutkimuksen kohteena 

oli lisäksi mm. tieturva ja www-sivujen ylläpidon osaaminen. 

 

 

KUVIO 8. Kirjastojärjestelmän systeemiosaaminen 

 

Kuviosta 7 käy ilmi, että kirjastojärjestelmän systeemiosaamisen hallinnassa on monia 

eri tason taitajia. Kaksi ei osannut sitä lainkaan, yhtä monella löytyi asian perusosaa-

minen kuten myös tason 2 ja 4 osaaminen. Ainoa joukko, joka kuviosta nousee esiin, 

on tason 3, ”itsenäiset taitajat”, joita vastaajien joukossa on lähes puolet. Taulukosta 

10 tulee kuitenkin ilmi, että kiinnostusta kirjastojärjestelmän systeemiosaamiseen löy-

tyy paljon. Lähes 47 % halusi oppia lisää kirjastojärjestelmästä. 

 

TAULUKKO 10. Kirjastojärjestelmän systeemiosaamisen oppiminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 ei vastausta 7 46,7 

ei 1 6,7 

kyllä 7 46,7 

Yhteensä 15 100,0 

 

Kysymykset ”mikrot, laitteet, verkot” sekä ”ohjelmistot ja tietojärjestelmät” olivat 

hieman laaja-alaisempia, kuin monet muista kysymyksistä. Yksi vastaajista on sitä 

mieltä, että hänellä ei ole lainkaan osaamista edellä mainituista asioista. Kolme kokee 

hallitsevansa mikrojen, laitteiden ja verkkojen sekä ohjelmistojen ja tietojärjestelmien 

perusteet. Viisi oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa näillä alueilla oli tasolla 2. 
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Kuusi vastaajista kertoo osaavansa työskennellä itsenäisesti mikrojen ym. parissa. 

Taulukko 11 osoittaa molempien edellä mainittujen kysymysten vastausprosentit, jot-

ka olivat tismalleen samat. Vastausjakaumat olivat siis identtiset keskenään, kysyttäes-

sä mikrojen, laitteiden ja verkkojen sekä ohjelmistojen ja tietojärjestelmien osaamista. 

 

TAULUKKO 11. Mikrot, laitteet ja verkot sekä ohjelmistot ja tietojärjestelmät 

 Lukumäärä Prosenttia 

 osaamista ei ole 1 6,7 

osaaminen on perusosaamista 3 20,0 

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä 5 33,3 

osaan toimia itsenäisesti 6 40,0 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Taulukosta 12 näkyy puolestaan mikroja, laitteita ja verkkoja sekä ohjelmistoja ja tie-

tojärjestelmää kohtaan oleva kiinnostuksen jakauma. Yhdeksän vastaajaa siis ei il-

maissut kiinnostustaan suuntaan eikä toiseen. Neljää vastaajaa kiinnosti oppia enem-

män mikroista ym. sekä ohjelmistoista, ja kaksi ei halunnut lisätä tietämystään niistä. 

 

TAULUKKO 12. Mikrojen, laitteiden ja verkkojen sekä ohjelmistojen ja tieto-

järjestelmien osaamisen kehittäminen 

 Lukumäärä Prosenttia 

 ei vastausta 9 60,0 

ei 2 13,3 

kyllä 4 26,7 

Yhteensä 15 100,0 

 

 

Seuraava kysymys koski tietoturvan tuntemusta. Tässä osaaminen jakautui kolmen eri 

vastausvaihtoehdon välille, tasoille 1, 2 ja 3. Jokaisella osaamisen tasolla oli saman 

verran vastauksia, kullakin siis 33,3 %. Kaikista vastaajista kolmasosa oli kiinnostunut 

oppimaan lisää tietoturvasta, vajaata 7 % ei kiinnostanut lisäoppi aiheesta. 

 

Www-sivujen ylläpitoon ei löytynyt osaamista 20 % vastaajista. Perusosaaminen oli 

kuitenkin lähes 47 % vastaajista hallussa. Yli 6 % piti osaamistaan tasolla 2 ja lähes 

27 % osasi ylläpitää www-sivuja itsenäisesti. Kyselyyn vastanneista 20 % ei halunnut 

kehittyä Internet sivujen ylläpitäjänä, mutta lähes 27 % halusi oppia lisää niistä ja nii-

den ylläpidosta. 
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4.5.2 Juridinen osaaminen 

 

Juridista osaamista on tekijänoikeuslainsäädännön, sopimusoikeuden sekä hankinta-

lainsäädännön perusteiden tunteminen ja kyky soveltaa niitä toiminnassa. Lainsäädän-

töä tulisi tuntea tarvittavin osin ainakin seuraavilta osa-alueilta: työ- ja virkaehtonor-

misto, tietosuoja (esim. rekisteriseloste, johon kuuluu henkilötietojen suojaaminen 

henkilöä vahingoittavalta käytöltä), laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, teki-

jänoikeuslaki. Osaamista löytyi näistä asioista kaikilta, joitain oltiin kuitenkin innok-

kaimpia kehittämään kuin toisia. 

 

Yli puolet vastaajista hallitsi työ- ja virkaehtonormiston perusteet. Kolmasosa ilmoitti 

osaamisensa olevan tasolla 2. Loput, 13,3 % oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa 

on tasolla 3, eli he osaavat toimia työ- ja virkaehtonormiston parissa itsenäisesti. Vii-

destätoista henkilöstä vain yksi oli kiinnostunut perehtymään nykyistä taitotasoaan 

enemmän näiden pariin. Yli 13 % ilmoitti, että he eivät ole kiinnostuneita oppimaan 

lisää näistä normistoista. 

 

Tietosuoja oli hieman paremmin hallussa, kuin edellä kysytty työ- ja virkaehtonormis-

to. Vastaajista nimittäin 20 % hallitsi tietosuojan perusosaamisen. Loput 80 % oli ja-

kautunut tasaisesti tasoille 2 ja 3. Tätä aihealuetta oltiin myös huomattavasti haluk-

kaampia kehittämään kuin edellistä, jopa 20 % halusi oppia lisää tietosuojasta ja vain 

alle 7 % ei kokenut kiinnostusta tätä aihetta kohtaan. 

 

Viranomaisen toiminnan julkisuutta kysyttäessä vastaukset jakautuivat samalla tavalla, 

kuin kahdessa edellisessäkin kysymyksessä: osaamisen tasot vaihtelivat tasojen 1 – 3 

välissä. Kuten kuvio 8 osoittaa, että yli neljänneksellä oli hallinnassa viranomaisen 

toiminnan julkisuuden perusteet. Yli viisikymmentä prosenttia piti osaamistaan tasolla 

2. Loput, 20 %, oli sitä mieltä, että kykenevät toimimaan asian parissa täysin itsenäi-

sesti. Viranomaisen toiminnan julkisuus ei herättänyt kiinnostusta kehittymisen koh-

teena, sillä vain alle 7 % halusi perehtyä tähän lisää. 
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KUVIO 9. Viranomaisen toiminnan julkisuus 

 

Juridisen osaamisen viimeinen kysymys koski tekijänoikeuslain osaamista. Osaa-

misentasot pysyivät myös tässä kysymyksessä samana niin kuin kaikissa edellisessä 

tämän aihealueen kysymyksissä. Kuvio 8 osoittaa osaamisen tason kuin mikroja, lait-

teita ja verkkoja sekä ohjelmistoja ja tietojärjestelmää ja niiden osaamisen kehittämis-

tä koskevissa kysymyksissä (taulukot 9 ja 10). Vastaukset ovat siis täysin samat kes-

kenään. Tekijänoikeuslakia ja siihen perehtymistä kohtaan tosin tunnettiin enemmän 

kiinnostusta, kuin viranomaisen toiminnan julkisuutta kohtaan. Jopa 40 % halusi oppia 

tuntemaan tekijänoikeuslakia paremmin. 

 

4.5.3 Toimintaympäristöosaaminen 

 

Toimintaympäristöosaaminen voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen: kirjastoverkko-

osaaminen, asiakasosaaminen, kehitysorganisaation osaaminen, yhteiskunnallinen 

osaaminen ja kansallinen kehittämis- ja yhteistyö. Kirjastosaamiseen kuuluu kirjas-

tosektorien ja eri kirjastotyyppien toimintatapojen, tehtävien, tarkoituksen ja strategi-

oiden tuntemus sekä kehysorganisaatiorakenteen tuntemus. Lisäksi tulee tuntea rahoit-

tajien tavoitteet ja strategiat ja omata kykyä vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. 

 

Asiakasosaaminen sisältää kyvyn tunnistaa eri asiakasryhmien (esimerkiksi opettajat, 

opiskelijat, tutkijat, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän edustajat) erityistarpeet. 

Myös asiakkaiden tarpeiden elinkaaren tunnistaminen ja ennakointikyky muutoksia 
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palvelutarpeita ja asiakkuuksia kohtaan kuuluvat tähän osa-alueeseen. Tärkeää on 

myös kyetä arvioimaan ja kehittämään palveluita palautteen pohjalta. 

Kehysorganisaation osaaminen tarkoittaa työyhteisön, tiedon välityksen rakenteiden ja 

käytänteiden kehityksen tuntemusta. Henkilön tulee myös tunnistaa eri asiakkaiden 

työskentelyprosessit siten, että kirjastopalvelut voidaan tarjota heille tarkoituksenmu-

kaisesti. Kehitysorganisaation osaamiseen kuuluu lisäksi yhteiskunnallisen vaikutta-

misen, kulttuuripolitiikan ja alueellisen toiminnan osaaminen. 

 

Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö tarkoittaa kirjastoalan kansallisten suuntausten 

tuntemusta. Henkilöllä tulee olla valmiudet osallistua kansalliseen yhteistyöhön sekä 

luoda, ylläpitää ja kehittää kansallisia verkostoja sekä olla jonkinlaista tuntemusta 

erilaisista kulttuureista. 

 

Tässä osa-alueessa tutkittiin mm. asiakasosaamisen tasoa. Lisäksi kysyttiin, kuinka 

hyvin vastaajat tunsivat kehitysorganisaation ja kirjastoverkoston sekä kysyttiin yh-

teiskunnallisen osaamisen tasoa. Myös kansallinen ja kansainvälinen kehittämis- ja 

yhteistyön osaaminen tutkittiin. 

 

Asiakasosaaminen oli 20 %:lla vastaajista perusosaamisen tasolla. Kyselyyn osallistu-

neista 26,7 % piti osaamistaan tasolla 2. Yli puolet oli sitä mieltä, että heidän osaami-

sensa oli tasolla 3 (40 %) tai 4 (13,3 %). Asiakasosaaminen nousi yhdeksi mielenkiin-

toisimmaksi kehittymisen kohteeksi, sillä 40 % vastanneista halusi tulla paremmaksi 

asiakasosaamisen saralla. 

 

Kehitysorganisaatio-osaaminen oli kahden vastaajan kohdalla perusosaamisen tasolla. 

Seitsemän vastaajaa koki kuitenkin hallitsevan sen astetta paremmin, ja heidän mieles-

tään heidän osaamisensa oli tasolla 2. Viisi piti taitojaan tasolla 3 ja yksi arvioi osaa-

misensa olevan tason 4 luokkaa. Viidestätoista vastaajasta neljä, vajaa kolmannes, 

haluaisi oppia lisää kehitysorganisaatiosta. 

 

Kirjastoverkosto-osaaminen oli myös kohtalaisen hyvin hallussa kaikilla. Neljä henki-

löä oli sitä mieltä, että heidän taitonsa oli tasolla 1 ja yhtä moni oli sitä mieltä, että 

heidän taitonsa ylsivät tasolle 3. Tasolla 2 koki olevansa kuusi vastaajaa ja yksi koki 
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taitojensa täyttävän tason 4 vaatimukset. Kolmannes (5 henkilöä) halusivat kehittää 

kirjastoverkosto-osaamistaan. 

 

Yhteiskunnallinen osaaminen oli yhdellä vastaajista tasolla 0, eli hänellä ei ollut lain-

kaan tämän alan taitoja. Tasolla 1 oli neljä vastaajaa samoin kuin tasolla 3. Tasoon 2 

ylsi yhteensä viisi vastaajaa. Yksi koki hallitsevansa yhteiskunnalliset asiat niin hyvin, 

että koki olevansa tasolla 4. Myös tätä, niin kuin kirjastoverkosto-osaamista, halusi 

kehittää kolmasosa kyselyyn osallistujista. Yksi ei kokenut kiinnostusta yhteiskunnal-

listen taitojen kehittämistä kohtaan. 

 

Kuvio 10 kuvaa osaamisen jakautumista kansallisessa kehittämis- ja yhteistyössä. Tä-

mä alue oli vieras 20 %:lle vastaajista. Hieman yli 13 % kertoi, että heillä oli siihen 

tarvittava perusosaaminen. Loput vastaajista oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa 

kansallisella kehittämis- ja yhteistyö osa-alueella oli joko tasolla 2 (26,7 %), 3 (33,3 

%) tai 4 (6,7 %). Kolmasosa kyselyyn osallistuneista oli halukkaita kehittämään osaa-

mistaan tällä alueella. Vajaat 7 % kuitenkaan ei ollut kiinnostunut tästä asiasta. 

 

 

KUVIO 10. Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö 

 

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö puolestaan oli kansalliseen tasoon verrattuna 

huonommin hallussa. Kolmasosa ilmoitti, että heillä ei ole osaamista kansainvälisellä 

tasolla. Lähes 47 % vastaajista kertoi, että heidän osaamisensa oli tasolla 1, eli perus-

osaamista. Loput (20 %) oli sitä mieltä, että heidän osaamisensa taso oli 2. Vastaajista 
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40 % oli kuitenkin halukkaita lisäämään osaamistaan kansainvälisessä kehittämis- ja 

yhteistyössä, vajaat 7 % puolestaan ei ollut kiinnostunut perehtymään tähän. 

 

4.5.4 Kielitaito 

 

Kielitaidolla tarkoitetaan kotimaisten kielten, englannin ja myös muiden eurooppalais-

ten kielten ja maailmankielten käyttövalmiuksia. Kielitaitoa kysyttiin kuudesta eri kie-

lestä ja lisäksi oli muu-kohta, jossa oli mahdollisuus ilmaista jonkin muun kuin listas-

sa olevan kielen kielitaito. Muu-kohta paljasti, että yksi vastaajista osasi espanjan kiel-

tä ja yksi italiaa. Kielitaidon osaamista kysyttiin samalla asteikolla, kuin kaikkia mui-

takin osaamisen alueita, ja vaihtoehtoja oli siis suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä 

ranska ja muu. 

 

Suomen kielen taito vaihteli tasojen 3 ja 5 välillä. Jokaisella osaamisen tasolla oli sa-

man verran osaajia, eli siis kolmasosa vastaajista. Yksi ei ollut kiinnostunut kehittä-

mään suomen kielen taitojaan ja kaksi halusivat hallita tämän paremmin. 

 

Ruotsin kielikin oli kohtalaisen huonosti hallussa, yksi (6,7 %) sanoi, ettei omaa lain-

kaan kyseistä kieltä. Lähes puolet piti kielitaitoaan tasolla 1. Vastaajista 40 % puoles-

taan oli sitä mieltä, että toinen kotimainen kieli oli hallussa tason 2 mukaisesti. Tasolla 

4 piti ruotsin kielen taitoaan ainoastaan yksi vastaajista. Ruotsin kielen taitojen kehit-

täminen kiinnosti vain yhtä vastaajaa. 

 

Englannin kieli oli toista kotimaista kieltä hieman paremmin hallussa. Vastaajista 20 

%:lla englannin kielen taito oli perusosaamisen tasolla (taso 1). Tasolla 2 piti taitojaan 

40 % kyselyyn osallistuneista. Tasolla 3 oli yhteensä 26,7 % vastaajista eli he tulevat 

itsenäisesti toimeen englannin kielellä. Tasolla 4 ja 5 oli kummallakin 6,7 % vastaajis-

ta. Kaikkiaan vastaajista 33,3 % oli kiinnostuneita syventämään englannin kielen taito-

jaan. 

 

Kolmasosa vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole lainkaan saksan kielen taitoa. Saksan 

kielen perusosaaminen oli hallussa kuitenkin yli puolella vastaajista. Sekä tasoilla 2 ja 

3 oli kullakin yksi saksan kielen osaaja. Yksi oli myös kiinnostunut kehittämään ky-

seistä kielitaitoaan. 
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Aiempiin kielitaitoa koskeviin kysymyksiin vastasi kaikki 15 kyselyyn osallistunutta. 

Kysyttäessä venäjän kielen taitoa, yksi ei vastannut lainkaan. Neljästätoista vastaajasta 

kymmenen kertoi, ettei heillä ole minkäänlaista venäjän kielen tuntemusta. Loput neljä 

vastaajaa sanoi osaamisensa olevan tasolla 1. Viisi vastaajaa oli kiinnostunut kehittä-

mään venäjän kielen taitoja. 

 

Ranskan kielen taitoa koskevaan kysymykseen vastasi vain 13 kyselyyn osallistuneista 

joista kymmenellä ei ollut lainkaan ranskan kielen taitoa. Kaksi sanoi, että heidän kie-

litaitonsa on tasolla 1 ja yksi kertoi sen olevan tasolla 3. Yksi vastaajista oli kiinnostu-

nut oppimaan lisää ranskan kieltä. 

 

4.5.5 Yhteistyötaidot 

 

Osana yhteistyötaitoja on antaa oma asiantuntemus ryhmätyöskentelyssä ja neuvottelu-

tilanteissa yhteiseen käyttöön sekä valmius tehdä työtä yhteisen tavoitteen saavuttami-

seksi. Kyky tarttua vaikeisiinkin vuorovaikutustilanteisiin konflikteja pelkäämättä ja 

kyky toimia joustavasti erilaisissa yhteistyötilanteissa kuuluu myös yhteistyötaitoihin. 

Lisäksi erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja kokoavien näkökulmien esittäminen 

kertoo yhteistyötaidoista. Tämä oli kyselyn viimeinen osa-alue ja siinä kysyttiin aino-

astaan kaksi kysymystä. Toinen kysymys koski vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja 

toinen yhteistyötaitoja. Kokonaisuudessaan vastaukset olivat hyvin positiivisia. 

 

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot olivat tasolla 1 alle 7 %:lla vastaajista. Lähes 27 % 

piti taitojaan tasolla 2 ja 60 % oli sitä mieltä, että heidän taitonsa ylsivät tasolle 3. Ta-

solla 4 oli vajaa 7 % vastaajista. Kyselyyn osallistuneista 33,3 % oli kiinnostunut op-

pimaan lisää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. 

 

Yhteistyötaidot olivat kaikilla vastaajilla tasojen 2 ja 4 välissä. Yhteensä 13,3 % piti 

yhteistyötaitojaan tasolla 2. Lähes 67 % oli tasolla 3e ja 20 % tasolla 4. Myös yhteis-

työtaitoja, kuten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, oli kiinnostunut kehittämään 

kolmasosa vastaajista. 
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4.6 Yhteenveto työelämäosaamisesta 

 

Taulukko 13 on yhteenveto työelämäosaamisen osaamisesta. Työelämäosaamisen ke-

hittämiskohteeksi nousi keskiarvon perusteella kansainvälinen kehittämis- ja yhteis-

työ. Lisäksi eri kielissä osaaminen oli heikkoa (mm. saksa, venäjä ja ranska). 

 

TAULUKKO 13. Yhteenveto työelämäosaamisesta 

Kysymys Keskiarvo Mediaani 
Tyyppiar-

vo 

Kirjastojärjestelmän systeemiosaaminen 2,33 3 3 

Mikrot, laitteet, verkot 2,07 2 3 

Ohjelmistot, tietojärjestelmät 2,07 2 3 

Tietoturva 2,00 2 1 

Www-sivujen ylläpito 1,40 1 1 

Työ- ja virkaehtonormisto 1,60 1 1 

Tietosuoja 2,20 2 2 

Viranomaisen toiminnan julkisuus 1,93 2 2 

Tekijänoikeuslaki 1,93 2 2 

Asiakasosaaminen 2,47 3 3 

Kehitysorganisaatio-osaaminen 2,33 2 2 

Kirjastoverkosto-osaaminen 2,13 2 2 

Yhteiskunnallinen osaaminen 2,00 2 2 

Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö 1,93 2 3 

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö 0,87 1 1 

Suomi 4,00 4 3 

Ruotsi 1,53 1 1 

Englanti 2,40 2 2 

Saksa 0,87 1 1 

Venäjä 0,29 0 0 

Ranska 0,38 0 0 

Muu, mikä 0,14 0 0 

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot 2,67 3 3 

Yhteistyötaidot 3,07 3 3 

 

 

5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä osiossa esitetään pohdintaa osaamiskartoituksen päätuloksista. Kerrotaan miltä 

osaamisen alueelta löytyi osaamista, miltä sitä puuttui ja missä sitä haluttiin kehittää. 

Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 
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5.1 Pohdintaa päätuloksista 

 

Osaamiskartoituksen vastauksien perusteella voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että 

jotkut vastaajista selkeästi halusivat kehittää itseään (= useita + -merkkejä) useilla eri 

osaamisen alueilla ja joillain ei ollut lainkaan kiinnostusta itsensä kehittämiseen (= 

useita - -merkkejä tai ei mitään merkintöjä). Itsearviointitapa on mielestäni jokaisella 

hyvin erilainen ja siihen vaikuttaa esimerkiksi persoonallisuus ja kriittisyys sekä itse-

ään että muita kohtaan. Joidenkin osaaminen oli kauttaaltaan selkeästi ”heikompaa” 

kuin toisten, joten en usko kyseen olevan siitä, että jotkut ”eivät ole hyviä missään” ja 

toiset ”ovat hyviä kaikessa” ääriesimerkein kuvattuna. Tämäntyyppisissä tilanteissa 

mm. henkilöiden itsekriittisyys on merkittävä tekijä oman osaamisen arviointiin. Ylei-

sesti sanottuna harvoissa kysymyksissä oli huippuosaajia, oikeastaan vain muutamas-

sa. Tästä ja itsekriittisyydestä kertoo mm. se, että osaamistasoa kuvaavalla asteikolla 

esiintyi arvo 0 huomattavasti useammin kuin arvo 5. 

 

Huomautettavaa kyselyn vastauksista on, että ainakin yhdessä lomakkeessa vastaaja ei 

ollut osannut vastata muutamaan kysymykseen. Kysyttäessä vastaajan osaamista ”oh-

jelmistot, tietojärjestelmät” ja ”tietoturva” kohdassa, oli kysymysten viereen piirretty 

kysymysmerkki. Kysymyksiin oli kuitenkin vastattu, kenties sen mukaan mitä kysy-

myksessä oletettiin kysyttävän. Ideaalitilanteessa kaikki kyselyyn osallistuneet olisivat 

täyttäneet koekyselyn, jolloin tämän kaltaisilta ongelmilta olisi vältytty. Koekyselyn 

tarkoituksenahan oli, että tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin itse kyselyssä ja että osaa-

miskartoituksesta saataisiin mahdollisimman kattava ja hyötyä antava. Koekyselyn 

avulla kartoitettiin kaikki epäselvyydet ja väärinymmärrettävät kohdat kyselyssä. 

 

5.1.1 Osaamisen vahvuudet 

 

Osaamisen vahvuuksia löytyi jokaiselta eri osa-alueelta. Toiset alueet olivat luonnolli-

sesti paremmin hallussa kuin toiset, riippuen eri seikoista. Erityisen paljon osaamista 

löytyi mm. opinnäytteiden julkaisuprosessissa. Se on varmasti osa jokapäiväistä työtä, 

joten kaikki hallitsivat sen ainakin jossain määrin. Osa-alueita, jotka olivat kaikilla 

jossain määrin hallussa, mainittakoon esimerkiksi suullinen ja kirjallinen viestintä 

sekä vuorovaikutus-, neuvottelu ja yhteistyötaidot. 
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Lisäksi seuraavista perusprosesseista kaikilta löytyi jonkinasteista osaamista: sisältöi-

hin liittyvä osaaminen, opinnäytteiden julkaisuprosessi, neuvonta ja lainaus toiminta, 

kaukopalvelu, tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut, kirjaston laitteiden käyttö, palve-

luiden markkinointi ja verkostojen hyödyntämisen valmius. Perusprosessit olivat var-

masti siksi näin hyvin halussa, koska ne nimensä mukaisesti kuuluvat työnkuvassa 

perustoimintoihin. Johtaminen ja hallinto osa-alueelta kirjaston talouden ja kirjaston 

rahoituslähteiden tunteminen olivat hallussa kaikilla kyselyyn vastanneilla ainakin 

jossain määrin. Edellä mainitulla alueella ei luonnollisestikaan ole yhtä paljon osaajia 

kuin perusprosesseilla, koska ne eivät kuulu jokaisen työntekijän tehtäviin. Työelämä-

osaamisen saralla asiakasosaamisen hallitsi jokainen eritavoin. 

 

Huippuosaajia löytyi aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon saattamisessa, 

MAMKin sarjajulkaisuprosessin tuntemisessa ja englannin kielen taidossa. Kullakin 

osa-alueella oli yksi huippuosaaja. Suomen kielen huippuosaajia oli jopa kolmannes 

vastaajista. 

 

5.1.2 Osaamisen kehittämistarpeet 

 

Osaamiskartan tuloksissa ilmenee, että tietyillä osa-alueilla osaaminen on selkeästi 

heikompaa tai se jopa puuttui suurelta osalta vastaajista. Selityksenä voi olla se, että 

kysely oli kauttaaltaan samanlainen koko henkilökunnalle. Toisin sanoen kaikki kyse-

lyyn osallistuneet vastasivat samoihin kysymyksiin, niin esimiesasemassa työskentele-

vät kuin muidenkin erityisosaamisen omaavat työntekijät. Jotkut kysymyksistä oli eh-

kä suunnattu enemmän esimerkiksi esimiehelle (johtaminen ja hallinto –kategoria). 

Tällä tavoin saimme saman kyselyn avulla selvitettyä myös esimiehen osaamisen 

vaikka se tarkoittikin samalla sitä, että kaikki eivät tunteneet joitain osa-alueita lain-

kaan ja näkyy nyt siis ”osaamattomuutena” kyselyn tuloksissa. 

 

Osaamiskartoituksen perusteella voisi sanoa, että osaamista puuttui esimerkiksi aineis-

tojen hankintasopimusten hallinnan kysymyksessä samoin kuin hankintapaikkojen 

kilpailutusta koskevassa kysymyksessä. Kysymyksissä 40 % vastaajista ilmoitti, että 

heillä ei ole lainkaan osaamista tältä alueelta. Kysyttäessä näiden alueiden kehittämistä 

kuitenkin 20 % ilmoitti, että ei ole kiinnostunut kehittämään näitä osaamisenalueita. 

Tämä saattaa johtua siitä, että hankintasopimusten hallinta ja hankintapaikkojen kil-
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pailutus kuuluvat vain joillekin henkilöille kirjaston henkilökunnasta, joten kaikki 

eivät siitä syystä sitä hallitse eivätkä siksi halua siinä kehittyäkään. 

 

Eräs tulkitsemista koskeva ongelma ilmeni kielitaitoa kysyttäessä. Joidenkin kielten 

kohdalla vastaajat eivät olleet vastanneet mitään. Voimmeko siis tulkita kielitaitoa 

kysyttäessä, että ne, jotka eivät ole vastanneet lainkaan kysymykseen ovat osaamisel-

taan tasolla 0, eli eivät omaa kyseisen kielen taitoa lainkaan. Itse koin, että asia oli 

tulkittavissa tällä tavoin. 

 

5.1.3 Osaamisen kehittämishalukkuus 

 

Osaamista haluttiin kehittää erityisesti elektronisen aineiston käyttöön saattamisessa ja 

kirjastojärjestelmän systeemiosaamisessa. Kysymykset herättivät paljon innostusta, 

sillä viidestätoista vastaajasta seitsemän halusi kehittää osaamistaan siinä. Yksi syy 

mielestäni voisi olla se, että tänä päivänä tietotekniikka on vahvasti osana työpaikan 

arkea. Moni julkaisuista on nykyään elektronisia, joten niiden käyttökuntoon saattami-

nen on varmasti osa työntekijöiden lähes jokapäiväistä työtä. 

 

Mielenkiinto kirjastojärjestelmän systeemiosaamisen oppimiseen voisi johtua siitä, 

että sen osaaminen kuuluu kaikille työntekijöille ja sitä tarvitaan päivittäisessä työssä. 

Muita osa-alueita, joita oltiin halukkaita kehittämään eniten, olivat sisäinen tiedotus, 

tekijänoikeuslaki, asiakasosaaminen ja kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö. Jokais-

ta näistä osaamisen alueista halusi oppia tuntemaan paremmin jopa 40 % kyselyyn 

osallistuneista. Ulkoinen tiedotus sekä mikrot, laitteet ja verkot olivat osa-alueita, joil-

la osaamista ei ollut runsain mitoin, mutta 4 vastaajaa 15:stä oli halukkaita kehitty-

mään niiden parissa. 

 

Hankintapaikkojen kilpailutusta koskevien taitojen kehittämistä kohtaan ei koettu 

suurta mielenkiintoa. Strateginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen olivat myös 

aihealueita, joita ei oltu kovin halukkaita kehittämään. Pedagogiset taidot herättivät 

puolestaan ristiriitaisia tuntemuksia: vastaajista jotkut selkeästi halusivat kehittyä tällä 

osa-alueella, kun taas toiset eivät missään nimessä. Vastaukset riippuivat todennäköi-

sesti persoonallisuudesta ja työnkuvasta. 
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Reliabiliteetti 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Tutkimuksen reliabiliteetti voidaan todeta usealla eri tavalla. Esimerkiksi jos kaksi 

kyselyyn osallistunutta päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkitaan 

useammalla eri tutkimuskerralla ja saadaan sama tulos, voidaan tulokset todeta reliaa-

beleiksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 226 - 227.) 

 

Tutkimuksessa reliabiliteettiin vaikutti se, että tuloksissa esiintyi samankaltaisuutta, 

kuten Hirsjärvi ym. (2007, 226 – 227) kertovat. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta 

vahvisti se, että kyselylomakkeen pohjana käytettiin Oskar –osaamiskartoitushankkeen 

kyselylomaketta. Koska kyselylomaketta oli käytetty jo aiemmin, mm. yliopistokirjas-

tojen osaamiskartoitusta tehdessä, voitiin se todeta toimivaksi. Toimivuutta paransi 

vielä se, että lomake muotoiltiin juuri kohdeorganisaatiolle sopivaksi. Jätimme ”tur-

hat” kysymykset lomakkeesta pois, lisäsimme tärkeiksi katsomiamme kysymyksiä ja 

täsmensimme joitain epäselviä kysymyksiä. 

 

Luotettavuutta vahvisti myös se, että tuloksia käsiteltiin luottamuksellisesti. Jokainen 

vastasi nimellään, mutta nimet eivätkä yksittäisten henkilöiden vastaukset erotu tulok-

sissa. Tulosten analysoinnin jälkeen kyselylomakkeet palautettiin kirjasto- ja tietopal-

veluiden esimiehelle, joka hyödynsi niitä käymissään henkilökohtaisissa kehityskes-

kusteluissa kevään 2010 aikana. 

 

Validiteetti 

 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Se arvioi tutkimusmenetelmän tai mitta-

rin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Esimerkiksi kyselylomakkeen 

vastaajat ovat voineet käsittää kysymykset toisella tavalla kuin mitä tutkija on tarkoit-

tanut. Mikäli tutkija käsittelee tuloksia oman alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, 

ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. (Hirsjärvi ym. 2007, 226 - 227.) 

 

Tutkimuksen validiteettia eli pätevyyttä vahvisti ennen varsinaista kyselyä suoritettu 

ns. testikysely. Testikyselyn avulla saatiin selville lomakkeen epäselvyydet ja vää-

rinymmärrettävyydet, kuten Hirsjärvi ym. (2007, 226 – 227) toteavat. Kysely oli oi-
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kein ymmärretty (ainakin suurelta osin), joten sen pätevyyttä voidaan pitää hyvänä. 

Kyselyllä saatiin vastauksia juuri niihin kysymyksiin mitä lomakkeessa esitettiin. 

 

Lähteenä käytetty Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje vuo-

delta 2005 ei ole uusin versio kyseisestä materiaalista. Se ei kuitenkaan vähennä siinä 

olevan tiedon arvoa, sillä itse julkaisuprosessi on edelleen sama. 

 

Aihepiirin rajaus tuli valmiina toimeksiantajalta. Koska tutkimuksen kohteena oli asi-

antuntijaorganisaatio, voitiin siis keskittyä ko. alan osaamisen kartoittamiseen. Lisäksi 

kysely oli jo suoritettu mm. yliopistokirjaston henkilöstöllä, joten saimme sen pohjalta 

hyvät raamit tämän kyselyn toteutukseen. Toimeksiantajan edustajien kanssa muotoi-

limme lomakkeen juuri oikeanlaiseksi heidän organisaatiotaan varten. Joten oikeas-

taan minulle itselleni ei jäänyt rajaamiseen liittyviä tehtäviä. Teoreettisen viitekehyk-

sen rakensin vastaamaan empiiristä osiota, etsien tietoa kohdeorganisaatioon liittyvistä 

osaamisen eri alueista. 

 

Ongelmaksi muodostui jo ehkä aiemminkin esiin tullut testikyselyn toimimattomuus. 

Kaikki kyselyyn osallistuneet eivät sitä tehneet, joten se toi esiin joitain ongelmakohtia 

itse kyselyä täytettäessä. Ensi kerralla voisi harkita esimerkiksi yhteisen tilaisuuden 

järjestämistä (esimerkiksi kahvipöytäkeskustelu), jossa kaikki työntekijät kävisivät 

läpi tulevan kyselylomakkeen. Näin saataisiin keskustelua aikaan ja ehkä tulisi ilmi ns. 

huonosti muotoillut kysymykset. Www-sivujen ylläpitoa koskeva kysymys tutkimuk-

sessa tuotti päänvaivaa. Monet ymmärsivät tämän kysymyksen tarkoittavan sivujen 

päivittämistä. Mutta toisaalta, sivujen päivittämisen taito onkin ehkä tärkeämpi osa 

työtä, koska itse ylläpitäjät ovat vain yksittäiset henkilöt. Kaikkien kuitenkin tulisi 

osata esimerkiksi lisätä ja poistaa tekstiä www-sivulta. Eli kysymysten muotoilua voisi 

vielä harkita seuraavalla kerralla tätäkin tarkemmin. 

 

Jatkoa ajatellen tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi henkilökohtaisen 

koulutussuunnitelman pohjana. Lisäksi sitä voidaan käyttää koulutustarvekartoituksen 

pohjana sekä kehityssuunnitelmia tehdessä. Osaamiskartoituksen tulokset ovat oiva 

pohja myös kehityskeskustelulle. Näiden lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyn-

tää vaikkapa rekrytointitilanteessa, jolloin voidaan määritellä osaamisprofiili. Myös 

perehdytyksen suunniteluun osaamiskartoituksen tulokset voivat antaa hyviä ajatuksia, 
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esimerkiksi mihin asioihin tulisi erityisesti panostaa perehdytystilanteessa. Lisäksi 

tutkimusta voidaan käyttää oman työn hallinnan tukena. (Hätönen 2007, 49.) 

 

 

6 LOPUKSI 

 

Katsoessani taaksepäin opinnäytetyöni koko prosessia, koen oppineeni paljon. Aihe oli 

minulle mielekäs, koska erikoistumisalanani on yrityshallinto ja luulen, että tästä pro-

jektista on apua minulle siirtyessäni työelämään. Omasta mielestäni prosessi sujui hy-

vin ja suunnitelmien mukaisesti. Sain mielestäni erinomaisen käsityksen osaamiskar-

toituksen laatimisesta ja toteutuksesta. Projektin kulkua helpotti myös se, että toimek-

sianto tuli Mikkelin ammattikorkeakoulun sisältä. Yhteydenpito oli helppoa ja vaiva-

tonta toimeksiantajan kanssa. Etuna oli myös se, että kohdeorganisaation henkilökun-

nalta sain valtavasti apua etsiessäni materiaaleja työhöni. 

 

Kokonaisuutena Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilös-

tön osaamiskartoitus oli samalla antoisa, mutta myös haastava. Kun tein tutkimuksen 

yksin, vaati se ehkä hieman enemmän aikaa kuin kahdestaan tehtynä, mutta perehty-

minen asioihin oli hyödyllistä. Nyt minulla on kokonaiskuva osaamiskartoituksen te-

kemisestä ja sen tarkoituksesta. Koko prosessin ajan sain kuitenkin paljon tukea opin-

näytetyöni toimeksiantajalta ja osaamiskartoitusta varten perustetulta työryhmältä. 

Työryhmästä oli suuri apu lomakkeen sekä ohjeiden tekemisessä, koska he olivat to-

dellisia alansa ammattilaisia. 

 

Teorian tekeminen koitui odotettua haasteellisemmaksi. Tein empiirisen osion ennen 

varsinaista teoria osiota, joten siinä tuli joitain ongelmakohtia vastaan. Koska tein pää-

töksen, että muodostan teorian vastamaan parhaalla mahdollisella tavalla empiria, 

huomasin, että teoreettinen puoli jäi toivomaani pinnallisemmaksi. Pyrin saamaan 

teorian vastaamaan kutakuinkin kyselylomakkeen kaikkia 63 kysymystä, joten se vai-

kutti teorian syvyyteen. Siksi ehkä pohtisin aiheen rajaamista jotenkin toisella tavalla, 

mikäli voisin lähteä tähän projektiin uudestaan mukaan tällä tietämyksellä, mikä mi-

nulla nyt on. 
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Jos jotain tekisin nyt toisin, niin varmasti tekisin selkeän aikataulun opinnäytetyöpro-

sessin etenemisestä. Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, jos minulla olisi ollut tämä 

tietämys silloin kun aloitin tämän projektin… Olen kuitenkin varma, että tämä oli 

hyödyllinen kokemus, niin työurani kuin oman itsenikin kannalta. Prosessin aikana ja 

etenkin sen loputtua huomasin mihin oikeastaan pystyn. Näin jälkeenpäin ajatellen 

koko prosessi oli erittäin haastava ja aikaa vievä. Huomasin myös kuinka paljon aikaa 

menee kaiken viimeistelyssä. 

 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työni lopputulokseen. Kuten jo aiemmin sanottu; 

työ oli haasteellinen, mutta palkitseva. Tärkein tavoitteeni kuitenkin oli, että työstäni 

on hyötyä Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluille. Toivon, että 

näin todella on. 
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Saatekirje 

 

 

SAATEKIRJE 

 

Olen Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksen kolmannen vuoden tra-

denomiopiskelija ja teen opinnäytetyönäni kirjastonne henkilöstön osaamiskartoituk-

sen syksyn 2009 aikana. Opinnäytetyöni on tarkoitus valmistua maaliskuun 2010 lop-

puun mennessä. 

Kiitos kaikille testikyselyyn vastanneille ja palautetta lähettäneille! Nyt olisi lopullisen 

osaamiskarttakyselyn aika.  Vastatessasi kyselyyn, pohdi ja arvioi kutakin kussakin 

kohdassa omaa osaamistasi 

Osaamiskartoituskyselyä hyödynnetään henkilökohtaisen koulutuksen suunnittelussa 

ja osaamisen kehittämisessä sekä ensi kevään kehityskeskusteluissa. Ohessa on muka-

na kyselylomake sekä ohjeistus lomakkeen täyttämiseen. 

Pyydämme sinua ystävällisesti tulostamaan ja täyttämään liitteenä olevan kyselylo-

makkeen, ja palauttamaan sen Mikkelin ammattikorkeakoulun Kampus kirjastoon 

(Patteristonkatu 2, PL 181, 50101 Mikkeli) 20.11.2009 mennessä. Kuoreen voit lisätä 

minun nimeni sekä merkinnän ”osaamiskartoituskysely”. 

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta, otathan yhteyttä minuun sähköpostitse! 

 

Kiitos vastauksistasi jo etukäteen! 

 

Terveisin: 

Anna Pölkki 

Mikkelin ammattikorkeakoulu 

Tradenomiopiskelija 

anna.polkki@mail.mamk.fi 
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Kyselylomake 

 

OSAAMISKARTTA 

 

 

 

Nimi:     Pvm: 

 

0= osaamista ei ole     

1=osaaminen on perusosaamista 

2= osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä    

3=osaan toimia itsenäisesti 

4= osaaminen on tasojen 3 ja 5 välissä    

5= olen osaamisalueen huippuosaaja 

+ = haluan kehittää osaamistani 

- = ei ole osaamista, enkä tarvitse sitä 

Katso osaamiskarttakyselyn ohjeet! 

 

Ympyröi numero! 

 

I PERUSPROSESSIT 

 

KOKOELMA- JA SISÄLTÖOSAAMINEN  +/- 

Kokoelmapolitiikan tuntemus 

0          1          2          3          4          5 

Koulutusalojen ja niiden aineistojen tuntemus 

0          1          2          3          4          5 

Sisältöihin liittyvä osaaminen (oma kokoelma) 

0          1          2          3          4          5 

Kokoelmien kehittäminen (kirjat, lehdet, elektroniset aineistot ym.) 

0          1          2          3          4          5 
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Kyselylomake 

 

 

HANKINTAOSAAMINEN   +/- 

Aineistotarjonnan tuntemus 

0          1          2          3          4          5 

Painettujen aineistojen hankintatapojen ja –kanavien tunteminen 

0          1          2          3          4          5 

Elektronisten aineistojen hankintatapojen ja –kanavien tunteminen 

0          1          2          3          4          5 

Aineistojen hankintasopimusten hallinta 

0          1          2          3          4          5 

Hankintapaikkojen kilpailutus 

0          1          2          3          4          5 

 

TIEDON ORGANISOINTI   +/- 

Indeksointi (luokitus, sisällönkuvailu) 

0          1          2          3          4          5 

Luettelointi 

0          1          2          3          4          5 

Elektronisen aineiston käyttöön saattaminen 

0          1          2          3          4          5 

Aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon saattaminen 

0          1          2          3          4          5 

Aineistojen käytettävyyden turvaaminen 

0          1          2          3          4          5 
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Kyselylomake 

 

JULKAISEMISEN OSAAMINEN   +/- 

Opinnäytteiden julkaisuprosessi  

0          1          2          3          4          5 

Mamkin henkilöstönjulkaisuluettelo 

0          1          2          3          4          5 

Mamkin sarjajulkaisuprosessin tunteminen 

0          1          2          3          4          5 

 

PALVELUOSAAMINEN    +/- 

Neuvonta ja lainaus toiminta (esim. erilaisten ohjeiden soveltaminen) 

0          1          2          3          4          5 

Kaukopalvelu 

0          1          2          3          4          5 

Tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut 

0          1          2          3          4          5 

Kirjaston laitteiden käyttö (esim. kopiokone, tulostimet, kassa, maksupääte jne.) 

0          1          2          3          4          5 

 

PEDAGOGINEN OSAAMINEN     +/- 

Tiedonhankintataitojen koulutuksen suunnittelu ja räätälöinti  

0          1          2          3          4          5 

Opettaminen koulutus- ja perehdytystilaisuuksissa  

0          1          2          3          4          5 

Verkko-opetuksen osaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Oppimateriaalin tekemisen taito 

0          1          2          3          4          5 

Opetuksen arviointi ja palautteen anto 

0          1          2          3          4          5 
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VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOSAAMINEN +/- 

Tiedottaminen 

 ulkoinen tiedotus (www-sivut, Mamkin tiedotuslehdet) 

0          1          2          3          4          5 

 sisäinen tiedotus 

0          1          2          3          4          5 

Suullinen viestintä 

0          1          2          3          4          5 

Kirjallinen viestintä 

0          1          2          3          4          5 

Palvelujen markkinointi (asiakaspalvelussa ja muu yhteistyö) 

0          1          2          3          4          5 

Verkostojen hyödyntämisen valmius 

0          1          2          3          4          5 

 

II  JOHTAMINEN JA HALLINTO     

 

JOHTAMISEN OSAAMINEN    +/- 

Strateginen johtaminen 

0          1          2          3          4          5 

Henkilöstöjohtaminen 

0          1          2          3          4          5 

Oman työn johtaminen  

0          1          2          3          4          5 

Luova työote 

0          1          2          3          4          5 
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Kyselylomake 

 

TALOUSOSAAMINEN    +/- 

Kirjaston talouden tunteminen 

0          1          2          3          4          5 

Toiminnan kustannusten hallinta 

0          1          2          3          4          5 

Kirjaston rahoituslähteiden tuntemus 

0          1          2          3          4          5 

 

III TYÖELÄMÄOSAAMINEN   

 

TIETOTEKNIIKKA JA JÄRJESTELMÄOSAAMINEN +/- 

Kirjastojärjestelmän systeemiosaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Mikrot, laitteet, verkot 

0          1          2          3          4          5 

Ohjelmistot, tietojärjestelmät 

0          1          2          3          4          5 

Tietoturva 

0          1          2          3          4          5 

Www-sivujen ylläpito 

0          1          2          3          4          5 

 

JURIDINEN OSAAMINEN   +/- 

Työ- ja virkaehtonormisto 

0          1          2          3          4          5 

Tietosuoja 

0          1          2          3          4          5 

Viranomaisen toiminnan julkisuus 

0          1          2          3          4          5 

Tekijänoikeuslaki 

0          1          2          3          4          5 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN  +/- 

Asiakasosaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Kehysorganisaatio-osaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Kirjastoverkosto-osaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Yhteiskunnallinen osaaminen 

0          1          2          3          4          5 

Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö 

0          1          2          3          4          5 

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö 

0          1          2          3          4          5 

 

KIELITAITO     +/- 

Suomi 

0          1          2          3          4          5 

Ruotsi 

0          1          2          3          4          5 

Englanti 

0          1          2          3          4          5 

Saksa 

0          1          2          3          4          5 

Venäjä 

0          1          2          3          4          5 

Ranska 

0          1          2          3          4          5 

Muu, mikä____________________ 

0          1          2          3          4          5 
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Kyselylomake 

 

YHTEISTYÖTAIDOT    +/- 

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot 

0          1          2          3          4          5 

Yhteistyötaidot 

0          1          2          3          4          5 
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Ohjeet 

 

  

OSAAMISKARTTAKYSELYN TASOT JA OHJEET 

 

Osaamistasojen yleisluonnehdinta 

 

Osaamisen alin taso on aina jo myönteistä osaamista, ja monissa tapauksissa tämän tason osaaminen 

on riittävää. Huippuosaaminen tarkoittaa sellaista harvinaista osaamista, joka voi olla joissakin osaami-

sissa tavoitteena koko ryhmän tasolla mutta yksilötasolla harvemmalla. 

 

Määrittelemättä jätetyt tasot 2 ja 4 sijoittuvat välitasoiksi. Esimerkiksi tasolla 2 osaaminen on enemmän 

kuin perusosaamista, mutta ei kuitenkaan niin syvällistä osaamista kuin tasolla 3. Samoin tasolla 4 

osaaminen ylittää tason 3, mutta ei ylety tasolle 5; tasolla 4 on jo mm. kansallisen tason osaamista. 

 

Taso 0 = Osaamista ei ole. Tämä tarkoittaa sitä, minulla ei vielä ole ko. osaamista vaikka se kuulukin mi-

nulle –saatan esimerkiksi olla uusi työntekijä. 

 

Taso 1 = Osaamiseni on perusosaamista. Osaan toimia sovittujen ”pelisääntöjen” ja ohjeiden mukaan. 

Minulla on yleiskuva osaamisalueen asioista. 

 

Taso 2 = Osaamiseni on tasojen 1 ja 3 välissä. 

 

Taso 3 = Osaan toimia keskeisissä osaamisalueen edellyttämissä tehtävissä itsenäisesti ja minulla on 

vankkaa tietämystä alueen asioista. Osaan soveltaa tätä tietämystäni joustavasti ja monipuolisesti 

omassa työssäni. 

 

Taso 4 = Osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä. 

 

Taso 5 = Olen osaamisalueen huippuosaaja. Osaan nähdä osaamisalueeseen liittyviä asioita kokonaisuu-

tena ja osaan yhdistää asioita uudella tavalla. Osaan kehittää osaamisalueeseen kuuluvia asioita laajasti. 

Osaan toimia alani asiantuntijana kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 
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Ohjeet 

 

  

Ympyröi omaa osaamistasi mielestäsi kuvaava osaamisen taso. Halutessasi voit laittaa kysymyksen pe-

rään + tai –  -merkin.  

 

Plussa (+) –merkintä tarkoittaa sitä, että olet halukas kehittämään ko. osaamista. Miinus (-) tarkoittaa 

sitä, että sinulla ei ole ko. osaamista etkä sitä tarvitse nykytehtävissäsi. Näitä käytetään tarvittaessa.  

 

Tulokset käsitellään yksilöllisesti, jotta jokaiselle voidaan suunnitella henkilökohtainen kehittämissuun-

nitelma, joten vastaathan huolellisesti kaikkiin kysymyksiin. Muista laittaa lomakkeeseen siis oma nime-

si! 

 

 

 

 

 

 

Lähde: 

Oskar osaamiskartoitushanke 

Kuopion yliopiston kirjasto 

Savonia amk:n kirjasto 

Varastokirjasto 
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OSAAMISKARTTAKYSELYLOMAKKEEN OHJEET 

 

I PERUSPROSESSIT 

 

KOKOELMA- JA SISÄLTÖOSAAMINEN 

Kokoelman muodostamiseen ja arviointiin liittyvät asiat. 

Tiedon ja tieteenalojen, niiden aineistojen ja resurssien tuntemus. 

Tietoresurssien hankinnan, organisoinnin ja käyttöön asettamisen merkityksen ymmärtäminen asiakkai-

den tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan kannalta. 

Toiminnan rakenteiden ja prosessien hallinta, arviointi ja kehittäminen kokonaisuutena. 

Tietoaineistojen käytön ja käytettävyyden seurannan ja arvioinnin osaaminen. 

 

HANKINTAOSAAMINEN 

Aineistotarjonnan sekä tietoaineiston hankintatapojen ja kanavien tunteminen. 

Julkaisu- ja kustannusmaailman ja niiden kehityksen tunteminen. 

Kyky valita aineistotarjonnasta asiakkaiden kannalta merkityksellisimmät aineistot. 

Kyky soveltaa kilpailutusmenettelyä aineistohankintoihin. 

 

TIEDON ORGANISOINTI 

Dokumenttien ja tietoresurssien kuvailumenetelmien hallitseminen. 

Eri tallennemuodoissa olevien tietoaineistojen käsittelyn periaatteiden, menetelmien ja välineiden 

osaaminen. 

 

JULKAISEMISEN OSAAMINEN 

Mamkin opiskelijoiden tukeminen opinnäytetyön julkaisemisessa. 

Mamkin henkilöstöluettelon rakentumisen ja julkaisujen tilastoinnin tunteminen. 
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Ohjeet 

 

  

PALVELUOSAAMINEN 

Asiakkaiden tiedonhankinnan tukeminen. 

Valmius tarjota palveluja sekä etä- että paikallispalveluna. 

Palvelujen tuotteistaminen ja räätälöinti asiakasryhmille ja yksittäisille asiakkaille. 

Erilaisten tietoaineistojen jakelukanavien ja -tapojen sekä tiedonhankintataitojen hyödyntäminen. 

 

PEDAGOGINEN OSAAMINEN 

Kyky suunnitella sekä yksittäisiä koulutustilanteita että pidempikestoisia koulutuksia. 

Oppimisen periaatteiden tunteminen ja kyky huomioida ne koulutuksen suunnittelussa ja toteutukses-

sa. 

Oppimista edistävien perehdytys- ja koulutustilaisuuksien toteuttaminen. 

Informaatiolukutaidon periaatteiden hallinta ja taito tukea niiden avulla tieteellisen ajattelun ja toimin-

nan oppimista. 

Eri asiakasryhmien tarpeiden ja valmiuksien ottaminen huomioon opetuksessa. 

 

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOSAAMINEN 

Valmius tehdä tunnetuksi palvelutuotteita ja niiden räätälöintimahdollisuuksia huomioon ottaen asia-

kasryhmien tarpeet. 

Valmius kehittää palvelutuotteista näkyviä palvelutuotteita. 

Omaan työhön liittyvien asiakirjojen laatiminen erilaisten kohderyhmien, viestintätilanteiden ja välinei-

den (myös sähköposti) edellyttämällä ja kirjastoissa sovitulla tavalla. 

Asiakirjojen ja muiden kirjallisten tuotosten tuottaminen niin, että kieliasu on moitteetonta ja teksti on 

kiinnostavaa ja vaikuttavaa. 

Vuorovaikutteisen ja palautetta sisältävän viestinnän kehittäminen verkossa. 

Asioiden suullinen esittäminen selkeästi, vakuuttavasti ja asiantuntevasti oman työtehtävän edellyttä-

mällä tavalla. 

Erilaisten kohderyhmien ja viestintätilanteiden huomioon ottaminen esiintymisessä.  
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II JOHTAMINEN JA HALLINTO  

 

JOHTAMISEN OSAAMINEN  

Toimintaympäristön ja sen muutosten ennakointikyky. 

Kyky luoda ja toteuttaa kirjastoverkoston visioita. 

Kirjastoverkoston kokonaisuuksien hallinta ja kyky tehdä toimintaa suuntaavia strategisia valintoja. 

Strategisten kumppanuuksien tunnistamisen ja kehittämisen osaaminen. 

Kyky kääntää strategiset linjaukset toiminnaksi henkilöstön kanssa. 

Luova työote: 

Uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen kokeileminen. 

Avoin suhtautuminen uusiin asioihin ja ehdotuksiin. 

Valmius tarvittaessa luopua tärkeästäkin tehtävästä tai substanssista ja tarttua turvattomuuden tun-

teesta huolimatta uusiin tehtäviin. 

Asioiden ja ilmiöiden yhdistäminen toisiinsa luovasti myös eri yhteyksistä. 

Henkilöstöjohtaminen: 

Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen kehittämällä työoloja ja ympäristöä sekä edistämällä luovaa 

ja kannustavaa työilmapiiriä. 

Vuorovaikutteisten työskentelytapojen käyttö ja kehittäminen, ml. toimivat kehityskeskustelut. 

Henkilöresurssien oikea kohdentaminen sekä kyky luoda toimiva rekrytointijärjestelmä. 

Henkilöstöön liittyvien säädösten ja sopimusten hallinta. 

Erilaisten osaamisen kehittämisen menetelmien hallinta ja tarkoituksenmukainen käyttö. 

 

TALOUSOSAAMINEN 

Kirjaston taloudellisen tilan ja sen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden tunteminen. 

Toimiminen kustannustietoisesti ja tehokkaasti. 

Tulojen ja menojen ennakoinnin, suunnittelun ja toteutumisen seurannan osaaminen. 
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III TYÖELÄMÄOSAAMINEN 

 

TIETOTEKNIIKKA- JA JÄRJESTELMÄOSAAMINEN 

Kyky hyödyntää ja soveltaa kirjaston tietojärjestelmiä, systeemiosaaminen (Voyager-järjestelmän eri 

moduulien osaaminen, kuten lainaus, luettelointi jne. sisältyvät ko. osaamisalueiden osaamiseen. Mo-

duulit ovat osaamisalueeseen kuuluvia työvälineitä.) 

Kirjaston tietojärjestelmien hankinnan, käyttöönoton, kehittämisen ja arvioinnin osaaminen. 

Kyky ylläpitää websivuja. 

Tietotekniikan tai -järjestelmän erityisosaaminen, henkilökohtainen osa. 

 

JURIDINEN OSAAMINEN 

Tekijänoikeuslainsäädännön, sopimusoikeuden sekä hankintalainsäädännön perusteiden tunteminen ja 

kyky soveltaa niitä toiminnassa. Lainsäädännön tunteminen tarvittavin osin ainakin seuraavilta osa-

alueilta: 

o Työ- ja virkaehtonormisto. 

o Tietosuoja (esim. rekisteriseloste): Henkilötietojen suojaaminen oikeudettomalta tai henkilöä vahin-

goittavalta käytöltä. 

o Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

o Tekijänoikeuslaki. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN 

Kirjastoverkko-osaaminen 

o Kirjastosektorien ja eri kirjastotyyppien toimintatapojen, tehtävien, tarkoituksen ja strategioiden tun-

temus. 

o Kehysorganisaatiorakenteen tuntemus. 

o Rahoittajien tavoitteiden ja strategioiden tuntemus. 

o Kyky osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.  

Asiakasosaaminen 
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Ohjeet 

 

  

o Eri asiakasryhmien (opettajat, opiskelijat, tutkijat, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja julkishallin-

non edustajat, kansalaiset) ja niiden erityistarpeiden tunnistaminen. 

o Asiakkaiden tarpeiden elinkaaren tunnistaminen ja kyky ennakoida muutoksia palvelutarpeissa ja asi-

akkuuksissa. 

o Asiakaspalautejärjestelmän hallinta sekä kyky arvioida ja kehittää palveluja palautteen pohjalta. 

Kehysorganisaation osaaminen 

o Työyhteisön, tiedon välityksen rakenteiden ja käytänteiden kehityksen tuntemus. 

o Tutkijan, opiskelijan ja opettajan työskentelyprosessin tuntemus siten, että kirjastopalvelut voidaan 

tarjota heille tarkoituksenmukaisesti. 

Yhteiskunnallinen osaaminen 

o Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen. 

o Kulttuuripoliittinen osaaminen. 

o Alueellisen toiminnan osaaminen. 

Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö 

o Kirjastoalan kansallisten suuntausten tuntemus. 

o Valmiudet osallistua kansalliseen yhteistyöhön sekä luoda, ylläpitää ja kehittää kansallisia verkostoja. 

o Erilaisten kulttuurien tuntemus. 

 

KIELITAITO 

Kotimaisten kielten, englannin ja myös muiden eurooppalaisten kielten ja maailmankielten käyttöval-

miudet. 

 

YHTEISTYÖTAIDOT 

Oman asiantuntemuksen antaminen ryhmätyöskentelyssä ja neuvottelutilanteissa yhteiseen käyttöön. 

Valmius tehdä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kyky toimia joustavasti erilaisissa yhteistyötilanteissa. 

Kyky tarttua vaikeisiinkin vuorovaikutustilanteisiin konflikteja pelkäämättä. 

Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja kokoavien näkökulmien esittäminen. 

 

Lähteet: 

Hätönen Heljä: Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Helsinki. 2004. 

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto ja EducaInstituutti 
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Ohjeet 

 

  

Oy. Osaamiskartoitus yliopistokirjastojen verkostossa. 2005. 

 

 

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/osaamiskartta/osk20042005.pdf, 

http://www.educainstituutti.fi 
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SPSS-taulukot 

 

  

Kokoelmapolitiikan tuntemus

4 26,7

1 6,7

7 46,7

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Koulutusalojen ja niiden aineistojen tuntemus

2 13,3

7 46,7

5 33,3

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Sisältöihin liittyvä osaaminen (oma kokoelma)

1 6,7

5 33,3

5 33,3

4 26,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kokoelmien kehittäminen (kirjat, lehdet, elektroniset aineistot ym.)

1 6,7

1 6,7

4 26,7

7 46,7

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Aineistotarjonnan tuntemus

2 13,3

3 20,0

9 60,0

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Painettujen aineistojen hankintatapojen ja -kanavien tuntemus

2 13,3

3 20,0

8 53,3

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Elektronisten aineistojen hankintatapojen ja -kanavien tuntemus

1 6,7

4 26,7

6 40,0

4 26,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Aineistojen hankintasopimusten hallinta

6 40,0

3 20,0

3 20,0

2 13,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

3 20,0

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Hankintapaikkojen kilpailutus

6 40,0

4 26,7

4 26,7

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

4 26,7

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Indeksointi (luokitus, sisällönkuvaus)

4 26,7

2 13,3

7 46,7

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Luettelointi

1 6,7

5 33,3

2 13,3

4 26,7

3 20,0

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7 66,7 66,7

2 13,3 13,3 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Elektronisen aineiston käyttöön saattaminen

2 13,3

7 46,7

1 6,7

4 26,7

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

7 46,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Aineiston käsittely ja aineiston käyttökuntoon saattaminen

3 20,0

2 13,3

6 40,0

3 20,0

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

olen osaamisalueen huippuosaaja

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

13 86,7

1 6,7

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Aineistojen käytettävyyden turvaaminen

1 6,7

3 20,0

5 33,3

4 26,7

1 6,7

14 93,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Puuttuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

1 6,7

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Opinnäytteiden julkaisuprosessi

3 20,0

1 6,7

9 60,0

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

1 6,7

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

Mamkin henkilöstön julkaisuluettelo

2 13,3

8 53,3

1 6,7

4 26,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

2 13,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Mamkin sarjajulkaisuprosessin tunteminen

2 13,3

5 33,3

4 26,7

3 20,0

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

olen osaamisalueen huippuosaaja

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

2 13,3

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Neuvonta ja lainaus toiminta (esim. erilaisten ohjeiden soveltaminen)

2 13,3

8 53,3

5 33,3

15 100,0

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kaukopalvelu

1 6,7

4 26,7

7 46,7

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

1 6,7

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut

4 26,7

4 26,7

4 26,7

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kirjaston laitteiden käyttö (esim. kopiokone, tulostimet, kassa,

maksupääte jne.)

2 13,3

4 26,7

5 33,3

4 26,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

1 6,7

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Tiedonhankintataitojen koulutuksen suunnittelu ja räätälöinti

7 46,7

4 26,7

1 6,7

3 20,0

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

3 20,0

3 20,0

15 100

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Opettaminen koulutus- ja perehdytystilaisuuksissa

3 20,0

5 33,3

3 20,0

2 13,3

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

2 13,3

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Verkko-opetuksen osaaminen

7 46,7

3 20,0

3 20,0

1 6,7

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

3 20,0

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

 

Oppimateriaalin tekemisen taito

4 26,7

5 33,3

2 13,3

2 13,3

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

3 20,0

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Opetuksen arviointi ja palautteen anto

6 40,0

5 33,3

1 6,7

2 13,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

3 20,0

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Ulkoinen tiedotus (www-sivut, Mamkin tiedotuslehdet)

1 6,7

5 33,3

4 26,7

5 33,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

1 6,7

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Sisäinen tiedotus

3 20,0

3 20,0

8 53,3

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Suullinen viestintä

4 26,7

8 53,3

3 20,0

15 100,0

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kirjallinen viestintä

3 20,0

9 60,0

3 20,0

15 100,0

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Palvelujen markkinointi (asiakaspalvelussa ja muu yhteistyö)

3 20,0

4 26,7

5 33,3

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

13 86,7

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Verkostojen hyödyntämisen valmius

5 33,3

1 6,7

6 40,0

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Strateginen johtaminen

5 33,3

4 26,7

2 13,3

2 13,3

13 86,7

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Puuttuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

3 20,0

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Henkilöstöjohtaminen

5 33,3

5 33,3

1 6,7

2 13,3

13 86,7

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Puuttuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

3 20,0

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Oman työn johtaminen

1 6,7

3 20,0

9 60,0

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia
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SPSS-taulukot 

 

  

Luova työote

1 6,7

1 6,7

4 26,7

8 53,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kirjaston talouden tunteminen

5 33,3

4 26,7

5 33,3

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

1 6,7

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Toiminnan kustannusten hallinta

3 20,0

2 13,3

3 20,0

6 40,0

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 



LIITE 4 (17) 

SPSS-taulukot 

 

  

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

2 13,3

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kirjaston rahoituslähteiden tunteminen

6 40,0

2 13,3

5 33,3

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

1 6,7

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kirjastojärjestelmän systeemiosaaminen

2 13,3

2 13,3

2 13,3

7 46,7

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

7 46,7

1 6,7

7 46,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 



LIITE 4 (18) 

SPSS-taulukot 

 

  

 

Mikrot, laitteet, verkot

1 6,7

3 20,0

5 33,3

6 40,0

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

2 13,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Ohjelmistot, tietojärjestelmät

1 6,7

3 20,0

5 33,3

6 40,0

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

2 13,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Tietoturva

5 33,3

5 33,3

5 33,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (19) 

SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

1 6,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Www-sivujen ylläpito

3 20,0

7 46,7

1 6,7

4 26,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

3 20,0

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Työ- ja virkaehtonormisto

8 53,3

5 33,3

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

2 13,3

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (20) 

SPSS-taulukot 

 

  

Tietosuoja

3 20,0

6 40,0

6 40,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

1 6,7

3 20,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Viranomaisen toiminnan julkisuus

4 26,7

8 53,3

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

2 13,3

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Tekijänoikeuslaki

4 26,7

8 53,3

3 20,0

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (21) 

SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

1 6,7

6 40,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Asiakasosaaminen

3 20,0

4 26,7

6 40,0

2 13,3

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

6 40,0

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kehitysorganisaatio-osaaminen

2 13,3

7 46,7

5 33,3

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

11 73,3

4 26,7

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (22) 

SPSS-taulukot 

 

  

Kirjastoverkosto-osaaminen

4 26,7

6 40,0

4 26,7

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Yhteiskunnallinen osaaminen

1 6,7

4 26,7

5 33,3

4 26,7

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

1 6,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kansallinen kehittämis- ja yhteistyö

3 20,0

2 13,3

4 26,7

5 33,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 



LIITE 4 (23) 

SPSS-taulukot 

 

  

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

1 6,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyö

5 33,3

7 46,7

3 20,0

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

8 53,3

1 6,7

6 40,0

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Suomi

5 33,3

5 33,3

5 33,3

15 100,0

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

olen osaamisalueen huippuosaaja

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

1 6,7

2 13,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (24) 

SPSS-taulukot 

 

  

Ruotsi

1 6,7

7 46,7

6 40,0

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

13 86,7

1 6,7

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Englanti

3 20,0

6 40,0

4 26,7

1 6,7

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

olen osaamisalueen huippuosaaja

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Saksa

5 33,3

8 53,3

1 6,7

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (25) 

SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

2 13,3

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Venäjä

10 66,7

4 26,7

14 93,3

1 6,7

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

Yhteensä

Puuttuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

9 60,0

1 6,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Ranska

10 66,7

2 13,3

1 6,7

13 86,7

2 13,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on perusosaamista

osaan toimia itsenäisesti

Yhteensä

Puututuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

12 80,0

2 13,3

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (26) 

SPSS-taulukot 

 

  

Muu, mikä

6 40,0

1 6,7

7 46,7

8 53,3

15 100,0

osaamista ei ole

osaaminen on

perusosaamista

Yhteensä

Puuttuvat

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

14 93,3

1 6,7

15 100,0

ei vastausta

ei

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot

1 6,7

4 26,7

9 60,0

1 6,7

15 100,0

osaaminen on perusosaamista

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

Yhteistyötaidot

2 13,3

10 66,7

3 20,0

15 100,0

osaaminen on tasojen 1 ja 3 välissä

osaan toimia itsenäisesti

osaamiseni on tasojen 3 ja 5 välissä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 



LIITE 4 (27) 

SPSS-taulukot 

 

  

Osaamisen kehittäminen

10 66,7

5 33,3

15 100,0

ei vastausta

kyllä

Yhteensä

Lukumäärä Prosenttia

 

 

 

 


