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1 JOHDANTO  

Ajantasainen tiedonseuranta on noussut tärkeäksi aiheeksi millä alalla tahansa. 

Tietoa ja informaatiota tuotetaan yhä kiintyvällä vauhdilla ja uusia kanavia tie-

don tuottamiseen ja tiedon jakamiseen syntyy koko ajan. Kirjastotyö on tietotyö-

tä parhaimmillaan ja siellä tiedonkäsittely ja -hallinta ovat itsestään selvää. Kir-

jaston ammattilaiset ovat tunnettuja tiedonhaun taidoistaan, joten eikö myös 

tiedonseurannan taitojen luulisi kuuluvan kirjastoammattilaisen osaamiseen? 

Verkko 2.0 ja uudet verkkopalvelut ovat mullistaneet tiedon jakamisen ja samal-

la tuoneet paljon uusia mahdollisuuksia tiedonseuraamiseen ja ajan tasalla py-

symiseen. Tietoa kuitenkin tulee paljon, joten kuinka voisi pysyä parhaiten ajan 

tasalla niistä asioista, joista on itse kiinnostunut ja joita tarvitsee työssään? 

Kuinka parhaiten seurata ajan tasaista tietoa, mutta karsia turha ja tarpeeton 

tieto pois, ettei itse uuvu tietomäärän alla. 

Olen työskennellyt Seinäjoen korkeakoulukirjaston palveluksessa nyt 13 vuotta 

tänä syksynä. Tästä ajasta 12 vuotta työskentelin yksistäni Liiketalouden kirjas-

tossa, joka oli yksi Seinäjoen korkeakoulukirjaston silloisista toimipisteistä. Yk-

sin työskennellessä, ja varsinkin pitkään samassa tutussa ja turvallisessa työ-

ympäristössä työskennellessä, huomaa, että työntekoon jotenkin turtuu. Helpos-

ti tuudittautuu siihen uskoon, että osaa jo kaiken ja tässähän tämä menee jo 

rutiinilla.  

Pikku hiljaa aloin huomata, että jotain tarvitsisi tehdä, jotenkin pitäisi uudistua ja 

saada uusia ajatuksia. Sopivaan tilanteeseen alkoi tämä Kirjasto- ja tietopalve-

lun ylempi koulutusohjelma. Se toimi sopivana herättäjänä ja huomasin tarvitse-

vani uutta tietoa yhä enemmän. Tästä lähtikin tarve ajantasaisen tiedonseuran-

nan kehittämiseen. Monet kollegani kyllä varmasti seuraavat tietoa jo nytkin, 

mutta tässä voisi olla parannettavaa koko organisaation tasolla. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TEORIA 

Tässä luvussa on selvitetty, mikä on työn tarkoitus ja sen tavoitteet. Ensimmäi-

sissä kappaleissa esitellään kehittämistyön aihe ja sen ajankohtaisuus. Myö-

hemmin kerrotaan myös työn etenemisestä ja siinä käytettävistä lähestymista-

voista ja tutkimusmenetelmistä. Viimeiseksi esitellään taustaorganisaatio, jossa 

kehittämistyö tehdään. 

2.1 Kehittämistyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän kehittämistyön tarkoituksena on perehtyä ajantasaiseen tiedonseuran-

taan ja sen kehittämiseen. Ajan tasalla pysyminen on tärkeää työelämässä ny-

kyään, mutta aikaa tiedonseuraamisen ja selailemiseen ei tahdo olla. Työn tar-

koituksena on selvittää organisaation henkilökunnan tilanne, kuinka siellä tällä 

hetkellä seurataan uutta tietoa ja onko siinä minkälaisia tarpeita kehittää ja pa-

rantaa.  Alkusysäyksenä aiheen valinnalle on oman tiedonseuraamisen heikko-

us ja halu parantaa sitä, sekä organisaatiossa sillä hetkellä käynnissä ollut han-

ke, jossa etsittiin keinoja liiketalouteen ja yrittäjyyteen liittyvien uusien tietojen 

seuraamiseen ja jakamiseen asiakkaille. 

Ajan tasalla pysytteleminen vaikuttaa suoraan henkilökunnan osaamiseen. Siksi 

tässä työssä tutkitaan myös kirjaston henkilökunnan osaamista ja keinoja 

osaamisen kehittämistä. Tätä voidaan kartoittaa ja kehittää osaamisen johtami-

sella. 

2.2 Aiheen ajankohtaisuus 

Tietotyössä käsitellään tietoa, tehdään työtä tietotekniikan laitteilla ja luodaan 

tiedolle lisäarvoa. Kirjastotyö on näin ollen mitä suurimmassa määrin tietotyötä. 

Tietotyön keskeiset resurssit ovat tieto ja osaaminen. Tietotyö on nopeaa ja ai-

nutkertaista, asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja tilanteet eivät toistu samankal-
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taisina. Tietotyössä vaaditaan riittävää osaamista, kykyä soveltaa olemassa 

olevaa tietoa ja löytää sopivat yhteistyökumppanit. Mutta asiantuntijuuden vaa-

timus ei nykypäivänä liity enää ainoastaan tietotyöhön, vaan yhä enemmän 

kaikkiin työtehtäviin. Tiedon ja tietämisen hallinta sekä tarve pitää osaaminen 

ajan tasalla korostuvat kaikissa tehtävissä, kuten myös tietotekniikka ja asian-

tuntijuus. (Otala 2008, 17–24.)  

Työn painopiste kirjastoissa on muuttunut, enää ei vain etsitä asiakkaille valmii-

ta vastauksia heidän kysymyksiinsä. Henkilökunnan koulutuksen on oltava ajan 

tasalla ja näin varmistettuna ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus. Kirjas-

toissa on elinehtona uudistumiskyky ja kyky huomioida asiakkaiden tarpeet jo 

ennen kuin niitä on ilmaistu. Kirjaston täytyy uudistua ja tuottaa uudenlaisia pal-

veluja pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Kirjastojen on myös 

seurattava mitä ulkopuolella tapahtuu. Kirjastot ovat asiantuntijaorganisaatioita 

ja sen työntekijöillä on jokaisella vastuu omasta työstä ja sen kehittämisestä 

sekä oman osaamisen ylläpidosta. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat yhteiskunnan 

muuttuessa. Kirjastoissa on oltava perinteisen substanssiosaamisen lisäksi re-

sursseja opastaa ja ohjata yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti tiedonhankintaa ja 

laitteiden ja palvelujen käyttöä. On kyettävä ennakoimaan asiakkaiden tarpeita. 

(Hyvönen 2007; Sallmén 2007.)  

Aina on vara parantaa, näin sanotaan, mutta pelkkä ajantasainen tiedonseu-

raaminen tuskin on itsetarkoitus. Nykypäivänä informaatiota sysätään tulemaan 

yhä vain kiihtyvällä tahdilla joka suunnasta. Ihminen voisi käyttää koko päivän 

seuraamalla ja lukemalla uutta informaatiota, eikä siltikään ehtisi omaksua kaik-

kea, koska informaationkäsittelykykymme on rajallinen. Pahimmillaan tarve seu-

rata aikaa ja vastaanottaa uutta informaatiota voi aiheuttaa riittämättömyyden 

tunnetta, yrittäessään haravoida kaiken tarpeellisen, saa kokoon vain hajanaisia 

pätkiä sieltä täältä. Pelkkä tiedon vastaanottaminenkaan ei riitä, sillä uusi tieto 

täytyy vielä omaksua. Yhdistämällä uuden tiedon vanhaan jo olemassa olevaan 

tietoon, ihminen prosessoi sen ja muodostaa siitä oman käsityksessä. Ajan-

tasaisen tiedonseurannan suunnittelulla varmistetaan, että saamme seuratta-
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vaksemme oikeanlaista tarpeellista tietoa ja että ei turhaan seurata sellaista 

aihetta, mitä ei tarvita. (Alho ym. 1992, 2-3; Tuominen 2006, 33–37, 40–44.) 

2.3 Kehittämistyön eteneminen ja rakenne  

Kehittämistyö etenee siten, että tässä toisessa luvussa käsitellään aiheen ajan-

kohtaisuutta ja sen tarkoitusta ja tavoitteita. Luvussa esitellään myös työssä 

käytettävät lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät. Kolmannessa ja neljännes-

sä luvussa käydään läpi työn teoreettista viitekehystä ja aiheesta tehtyjä tutki-

muksia. Teoreettiseksi viitekehykseksi kehittämistyöhön on valittu ajantasainen 

tiedonseuranta ja osaamisen johtaminen. Kolmannessa luvussa keskitytään 

ajantasaiseen tiedonseurantaan. Neljännessä luvussa puolestaan käsitellään 

osaamisen johtamista. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan joitakin erilaisia ajantasaiseen tiedonseuran-

taan sopivia välineitä, jota nopeuttavat ajan tasalla pysymistä. Pääpaino luvus-

sa on erilaisissa verkon kautta käytettävissä apuvälineissä, joita on kartoitettu ja 

testailtu. Kuudennessa luvussa tarkastellaan nykytilannetta Seinäjoen korkea-

koulukirjastossa, eli kuinka tietoa seurataan siellä. Lisäksi kuudennessa luvussa 

esitellään kirjastossa toteutettu hanke, joka on toiminut yhtenä alkusysäyksenä 

tämän kehittämistyön teolle. Viimeisessä luvussa pohditaan kehittämistyö lop-

putulosta sekä esitetään kehittämisehdotuksia. 

2.4 Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tutkimus ja kehittäminen liitetään usein toisiinsa. Tieteellisen tutkimuksen ja 

arkiajattelu pohjalta tehdyn tutkimuksen välillä on kuitenkin suuri ero. Tieteelli-

sessä tutkimuksessa noudatetaan tieteellisen tutkimuksen perinteitä ja siinä 

keskitytään luomaan teorioita. Arkiajatteluun pohjautuva kehittäminen taas on 

hyvin käytännönläheistä, jonkin nousseen ongelman ratkaisemista. Siinä tietoa 

kerätään sattumanvaraisesti ja päätökset perustuvat omaan ajatteluun. Näiden 

kahden ääripään väliin jää tutkimuksellinen kehittäminen. Siinä on usein taustal-
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la käytännön kehittämistarve tai ongelma. Tutkimuksellisuus tarkoittaa tässä 

järjestelmällisyyttä, analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. Omat ratkaisut ja tuotettu tieto 

rakentuvat olemassa olevan tiedon päälle, teoria ja käytäntö yhdessä. (Ojasalo 

ym. 2009, 17–22.)  

Kehittämistyön rakenne on samantyyppinen kaikissa opinnäytetöissä riippumat-

ta lähestymistavasta, aiheesta tai menetelmistä. Kananen (2012, 15–18) on 

esitellyt seuraavanlaisen rungon rakenteesta: 

 johdanto 

 tutkimusongelma, tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet 

 tutkimusasetelma, metodologia, menetelmät 

 teoreettinen viitekehys 

 tutkimustulokset 

 johtopäätökset. 

Tämä rakenne noudattaa normaalin tutkimusraportin rakennetta, jokaisessa 

tutkimuksessa tulee olla pakollisena nämä esitetyt kuusi kohtaa.  

Tässä kehittämistyössä käsitellään kirjaston henkilökunnan ajantasaista tiedon-

seurantaa ja sen kehittämistä. Aihe on hyvin käytännönläheinen ja liittyy kirjas-

ton henkilökunnan jokapäiväiseen toimintaan. Aihetta on kuitenkin pyritty lähes-

tymään tutkimuksen avulla, määritellen tiedonseurannan teorioita ja osaamisen 

kehittämisen teorioita. Kehittämistyö noudattaa edellisessä kappaleessa kuvat-

tua rakennetta. 

Kehittämistyön lähestymistapana on sovellettu kehittämistutkimusta. Kehittämis-

tutkimuksen tarkoitus on saada aikaan muutos tai kehittää jotain paremmaksi. 

Kehittämistutkimus ei pyri yleistämään, eli sen tulosta ei voida suoraan siirtää 

toiseen vastaavaan tilanteeseen. Työn tuloksesta voidaan kuitenkin ottaa mallia 

ja soveltaa toimenpiteitä muissa tilanteissa. Tärkeää kehittämistutkimuksesta 

hyötymisen kannalta on dokumentaatio. Kehittämistutkimus lähestymistapana ei 

ainoastaan tarkastele jotain ilmiötä ja yritä selittää sitä. Kehittämistutkimuksen 

tavoitteena on löytää parempia vaihtoehtoja. (Kananen 2012, 42–44.) 
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Tämä kehittämistyö lähtee liikkeelle olettamuksesta, että henkilökunnan ajan-

tasaista tiedonseurantaa voitaisiin kehittää. Tarkempi perehtymien ajantasaisen 

tiedonseurannan teorioihin ja siihen tarjolla oleviin välineisiin, auttaa määritte-

lemään tarkemmin minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla, jotta voidaan kartoit-

taan henkilökunnan nykyosaaminen. Kehittämistyössä pyritään kuitenkin myös 

saamaan aikaiseksi muutos, joka tässä tapauksessa on tavoite ajantasaisen 

tiedonseurannan kehittäminen. Tähän pyritään kartoittamaan erilaisia keinoja ja 

miettimään kehitysehdotuksia. 

Kehittämistyön menetelmänä käytetään kvantitatiivista tutkimusta eli lomake-

kyselyä. Tarkoituksena olisi saada selville mahdollisimman hyvin, mikä on ajan-

tasaisen tiedonseurannan tilanne organisaatiossa. Kyselytutkimuksella voidaan 

tutkia monenlaisia aiheita ja ilmiöitä. Se on nopea ja tehokas menetelmä saada 

ihmisiltä monenlaisia tietoja. (Ojasalo ym. 2009, 108–120.) Kyselytutkimus to-

teutetaan Webropol-ohjelmistolla ja se kohdennetaan koko henkilökunnalle. 

Lomakkeessa on useita avoimia kohtia, joissa henkilökunta voi esitellä omia 

tiedonseurannan keinojaan ja seuraamiaan kohteita. 

2.5 Taustaorganisaationa Seinäjoen korkeakoulukirjasto 

Seinäjoen korkeakoulukirjasto on perustettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

tarpeisiin vuonna 1995. Laajimmillaan Seinäjoen korkeakoulukirjasto on toimi-

nut yhdeksän ammattikorkeakouluyksikön yhteydessä kuudella eri paikkakun-

nalla. Viime vuosina ammattikorkeakoulun yksiköitä on yhdistetty ja toimintaa 

on keskitetty Seinäjoelle. Näin ollen myös kirjastossa toimintaa joudutaan tiivis-

tämään ja myös henkilökuntaa joudutaan vähentämään. Korkeakoulukirjasto 

toimii kesästä 2013 lähtien kolmessa toimipisteessä, kahdella eri paikkakunnal-

la. Toimipisteet ovat Kampuskirjasto ja Terveyskirjasto Seinäjoella ja Maaseu-

tualan kirjasto Ilmajoella. Terveyskirjasto on Seinäjoen korkeakoulukirjaston ja 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tieteellisen kirjaston yhteinen kirjasto. Kor-

keakoulukirjastossa työskentelee kehittämistyön kirjoittamisaikaan syksyllä 

2013 kirjaston johtaja, kaksi suunnittelijaa, viisi informaatikkoa ja yhdeksän tie-
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topalvelusihteeriä. Lisäksi Terveyskirjastossa työskentelee Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluva kirjastonhoitaja sekä Kampuskirjas-

tossa on harjoittelussa ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan opiske-

lija. 

Suurin asiakasryhmä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilö-

kunta. Muita asiakkaita ovat mm. Koulutuskeskus Sedun (toisen asteen oppilai-

tos) opiskelijat ja henkilökunta sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen (jonka muo-

dostavat Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistot, Sibelius-Akatemia sekä 

Tampereen teknillinen yliopisto) opiskelijat ja henkilökunta sekä Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökunta. Kirjastossa käy myös paljon muita 

eri paikoissa opiskelevia tai työskenteleviä asiakkaita. 

Korkeakoulukirjaston henkilökunnan on hyvä olla perillä monista asioista. Tär-

keitä ovat ammattikorkeakoulussa opetettavat alat sekä maakunnan elinkei-

noelämässä esillä olevat alat. Seinäjoen ammattikorkeakoulun visiona on olla 

menestyvä, kansainvälinen ja yrittäjähenkinen korkeakoulu (Seinäjoen ammatti-

korkeakoulu 2010). Seinäjoen korkeakoulukirjaston on omalta osaltaan tuettava 

tätä strategiaa. On hyvä tietää monipuolisesti myös yleistä ajankohtaisista asi-

oista. Korkeakoulukirjaston henkilökunta, sekä tietopalvelusihteerit että infor-

maatikot, ovat profiloituneet tietyille opetettaville aloille ammattikorkeakoulun 

koulutusohjelmien mukaan. Tämä keskittyminen helpottaa ajan tasalla pysymis-

tä näiltä tietyiltä aloilta. Kaikille yhteisenä on tietysti tarve pysyä ammatillisesti 

ajan tasalla, eli seurata kirjastoalan kehitystä ja uusia suuntauksia. 
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3 AJANTASAINEN TIEDONSEURANTA 

Ajantasainen tiedonseuranta ja ajan tasalla pysyminen ovat nykypäivänä monin 

tavoin tärkeitä. Tämä koskee sekä työelämää, että myös yhä enemmän vapaa-

aikaa. Seuraavassa kerrotaan, mitä ajantasainen tiedonseuranta oikeastaan on 

ja miten se on kehittynyt vuosien myötä. Luvussa kerrotaan myös ajantasaisen 

tiedonseurannan merkityksestä. Itse ajantasaisen tiedonseurannan välineitä on 

esitelty tarkemmin luvussa viisi. Aluksi on kuitenkin määritelty mitä tieto oikeas-

taan on. 

3.1 Mitä on tieto? 

  

Kuvio 1. Tiedon hierarkia. (Sydänmaanlakka 2007, 188). 

Platon on sanonut, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus (Ekholm 2001, 

26). Kuviossa 1 on esitelty tiedon hierarkia, eli mistä tieto muodostuu. Data on 

raaka-ainetta, tekstiä ja numeroita, mistä muodostuu informaatio. Data ei sinäl-

lään sisällä merkityksiä. Informaatio taas on dataa, joka on muunnettu merkityk-

selliseksi kokonaisuudeksi, se pitää sisällään viestin. Informaatio muuttuu tie-

doksi vasta, kun joku vastaanottaa sen. Tiedon määritelmä on monimutkainen. 
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Tietoa syntyy ajattelemalla ja kokemusten kautta, se siis syntyy ja sitä käsitel-

lään ihmisten aivoissa. Älykkyys puolestaan on sitä, että on oikeaa tietoa oike-

aan aikaan. Tietoa on osattava myös käyttää ja soveltaa. Viimeiseksi tulee vii-

saus, joka on sisäistettyä, sovellettua ja kehitettyä tietoa. Viisaus syntyy pitkän 

henkilökohtaisen oppimisen tuloksena. (Sydänmaanlakka 2007, 187–192.) 

Informaation ja tiedon määrä lisääntyy kaikenaikaa kasvavalla vauhdilla. Ihmi-

sen kyky käsitellä tietoa ei kuitenkaan lisäänny. Infoähky on termi, joka on ollut 

käytössä jo jonkin aikaa. Infoähky tarkoittaa sitä, että ihminen väsyy liikaan tar-

jolla olevaan informaatioon. (Tuominen 2006, 33–37.) Informaation ja tiedon 

määrän lisääntyessä onkin entistä tärkeämpää miettiä, mitä tietoa oikeasti tarvi-

taan ja mikä on oman itsensä ja oman organisaationsa kannata turhaa tietoa. 

Tietoa on tärkeää saada ja seurata, mutta liika tieto voi olla huonoksi. 

3.2 Tiedonseurannan määritelmä 

Kemp (1979, 12) määrittelee ajantasaisen tiedonseurannan tiedoksi viimeaikai-

sista kehityksistä. Se voidaan rajoittaa vielä tarkemmin jonkin yksilön erityiseksi 

kiinnostukseksi jostain tietystä alueesta. Kiinnostus saattaa liittyä ammattiin tai 

työtehtävään. Kiinnostus voi olla oma-aloitteista tai siitä voi olla hyötyä muille. 

Ajantasaisen tiedonseurannan tieto voi olla uusia teoreettisia ideoita tai hypo-

teeseja, uusia ongelmia, uusia menetelmiä tai tekniikoita vanhojen ja uusien 

ongelmien ratkaisuun tai uusia olosuhteita, jotka vaikuttavat yksilöiden tekemi-

siin. Ajantasaisen tiedonseurannan palvelut puolestaan ovat järjestelmiä, jotka 

tarkastelevat tuoreita dokumentteja, valitsevat tietyn yksilön tai ryhmän kiinnos-

tuksen kohteena olevat dokumentit ja tallentavat niistä tiedot lähetettäväksi ko. 

yksilölle tai ryhmälle. Ajantasaisen tiedonseurannan palvelut näin ollen tarkaste-

levat, valitsevat ja tiedottavat uutta tietoa.  

Cohenin (2003, xi–xix) määritelmä on hyvin samantyylinen kuin Kempin. Ajan-

tasaisuus tarkoittaa hänen mukaansa pysyttelemistä selvillä siitä, mitä tapahtuu 

ympärillämme ja mitä tapahtuu asiakkaitamme kiinnostavissa aiheissa. Hänen 

mukaansa on kaksi syytä, miksi kirjastoammattilaisen pitäisi pysyä ajan tasalla: 
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pitäisi seurata uutisia ja lähteitä heidän omalla ammattialallaan ja pitäisi etsiä 

hyödyllisiä lähteitä asiakkaille. 

Fourie (2006, 13–36) käyttää kirjassaan kahta termiä: tiedonseuranta (Current 

awareness services, CAS) ja tiedonhälytys (Alerting services). Molempia terme-

jä on käytetty yleisesti jo vuosia ja niitä käytetään usein puhuttaessa samasta 

asiasta, mutta termeillä on myös eroja. Termien merkitykset ovat myös hieman 

muuttuneet vuosien myötä. Näistä tiedonseuranta tarkoittaa perinteisesti ni-

menomaan sitä, että ollaan tietoisia siitä, mitä julkaistaan heti, kun se on saata-

vissa eli siis pysytään ajan tasalla uusista kehityksistä ja huomataan, mitä uutta 

ilmestyy. Tiedonhälytys puolestaan on aktiivisempi termi, siinä ei ainoastaan 

huomata uutta tietoa vaan siihen reagoidaan. Käyttäjä miettii valmiiksi omat tar-

peensa, minkälaista tietoa hän haluaisi löytää. Ja kun tiedonhälytys ilmoittaa 

uusista tiedoista, käyttäjä tarkastelee niitä analyyttisesti ja käyttää niistä itsel-

leen hyödylliset tiedot.  

Tiedonseuranta voidaan lukea osaksi kommunikointitaitoja. Näin tekevät Lang-

ley, Gray ja Vaugham (2003, 37–50) kirjassaan, joka käsittelee akateemisen 

kirjastoammattilaisen tehtäviä. Kommunikointitaidot ovat tärkeitä työelämässä 

nykypäivänä. Kirjastossa henkilökunta on kaiken aikaa tekemisissä ihmisten 

kanssa, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden tai kollegoiden kanssa. On 

osattava kommunikoida kasvokkain tai sähköpostin ja puhelimen välityksellä. 

Kirjastoammattilaisen on kuitenkin osattava kommunikoida laajemmassakin mit-

takaavassa, ammattiympäristössä. On pysyttävä ajan tasalla mitä tapahtuu 

ammatillisesti. Tässä apuna voidaan käyttää keskusteluryhmiä, lehtiartikkeleita 

kirjastoalan lehdissä tai muissa lehdissä sekä tapaamisia ja konferensseja. Kir-

jastoammattilaisten täytyy siis pysyä yhteydessä toisiin ammattilaisiin. 

3.3 Tiedonseurannan historiaa 

Ajantasainen tiedonseuranta ei ole mikään uusi asia, vaan sitä on tapahtunut jo 

vuosia, jopa vuosisatoja. Kempin mukaan (1979, 13) alkusysäys ajantasaisen-

tiedonseurannan palveluille oli uuden tiedon tiedonmäärän suuri lisääntyminen. 
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Yksi maamerkki tässä on ensimmäisten tieteellisten aikakauslehtien perustami-

nen 1600-luvun loppupuolella. Tämä oli seurausta tiedemiesten tiedontarpees-

ta, tarvittiin tietoa uusista kehityksistä, ja tätä ei saatu tarpeeksi kirjoista ja ta-

paamisista. 1750–1850-lukujen aikana tiedemiesten määrä suureni ja perustet-

tiin uusia tiedeyhteisöjä, jotka kaikki julkaisivat omia julkaisujaan.  Tiedeyhteisöt 

myös perustivat omia kirjastojaan. 

Ajantasaisen tiedonseurannan palveluja kehitettiin, jotta pystyttiin vastaamaan 

asiakkaiden tarpeisiin. Kirjastot tarjoavat ajantasaisen tiedonseurannan palvelu-

ja asiakkailleen tehokkaammin, kuin he itse osaisivat tai pystyisivät sitä teke-

mään. Ajantasaisen tiedonseurannan palvelut jakaantuivat alun alkaen kahteen 

kategoriaan: rajoitettiin tiedonseuranta kirjastosta löytyviin teoksiin tai keskityt-

tiin teoksiin, joita ei löydy kirjastosta. Jotkut kirjastot tarjosivat molempia palve-

luita. (Kemp 1979, 15–18.) 

Cohenin mukaan (2003, 2–4) aikaisemmin oli vain kaksi tapaa seurata ajan-

tasaista tietoa: ammattijulkaisut (uutiset, erikoisartikkelit, kirja-arviot, pääkirjoi-

tukset) ja osallistuminen konferensseihin (kansainväliset, valtakunnalliset ja 

alueelliset). Fourie (2006, 15–17) taas esittelee perinteisen tiedonseurannan 

muotoja, joita ovat olleet seuraavat: 

 hankintalistat  

 tiedotuslehtien indeksointi ja tiivistelmät 

 sisäiset tiedotuslehdet  

 sanomalehtileikkeet  

 henkilökohtaiset viestit ja puhelut kollegoilta  

 uusimpien aikakauslehtien lehtikierrot  

 kopiot uusimpien aikakauslehtien sisällysluetteloista  

 uutuushyllyt.  

Uuden tiedon seurannassa käytettyjä menetelmiä voidaan jakaa kahteen eri 

kategoriaan myös tiedonsaantikanavan mukaan: informaalit ja formaalit kana-

vat. Informaaleja kanavia ovat mm. verkostot, tapaamiset, vierailut, kokoukset, 

puhelinkeskustelut, kirjeenvaihto, ilmoitustaulut, käytäväkeskustelut ja matkat. 

Formaaleja kanavia ovat mm. lehtikierto, lehtikatsaukset, uutuusluettelot, tiedot-
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teet, näyttelyluettelot, SDI-profiilit (Selective Dissemination of Information). (Al-

ho ym. 1992, 20–23.) 

Varsinaisena käännekohtana tiedonseurannassa voidaan pitää 1990-luvun al-

kupuolta ja puoliväliä. Silloin tuli internet mukaan kuvioihin. Internetin myötä 

tiedonseurannan työkalut lisääntyivät huomattavasti, blogien ja RSS-syötteiden 

ym. tullessa käytettäviksi. Myös internetin kautta järjestettävä työpajat ja konfe-

renssit helpottivat huomattavasti osallistumista tapaamiseen ja niiden kautta 

materiaalit olivat saatavilla, vaikka ei itse tapaamiseen ehtinyt osallistua. Inter-

netin myötä myös tieto on muuttunut. Verkon kautta voidaan julkaista ja tavoit-

taa miljoonia ihmisiä edullisesti ja nopeasti. (Cohen 2003, 4–5.)  

Teknologian kehittyessä myös erilaisia verkkotiedon seurantaohjelmia alkoi 

muodostua. Alkuun niiden toiminta ei ollut kehittynyttä. Seurantaohjelmalle an-

nettiin seurattavien sivujen verkko-osoite. Sen perusteella ohjelma haki ensim-

mäisen version seurattavasta sivustosta. Annetun aikataulun mukaisesti ohjel-

ma seurasi sitten muutoksia kyseisillä sivuilla. Seurattavaa tietoa oli myös mah-

dollista rajata aiheen mukaan hakusanoilla. Yksi tällainen seurantaohjelma on 

ollut Bulls Eye, jota on käytetty ainakin Eduskunnan kirjastossa. Myös muita 

seuranta- ja hakuohjelmia ja agentteja syntyi pikkuhiljaa. Kustantajat ja verkko-

palveluiden tuottajat alkoivat tarjota seuranta- ja ilmoituspalveluja (alerting). 

(Karhula 2003.) 

3.4 Tiedonseuranta nykyään  

Tiedonseuranta nykypäivänä on muuttunut paljon siitä, mitä se aikaisemmin on 

ollut. Varsinkin internetin kehittyminen on vaikuttanut suuresti tiedonseurantaan. 

Toki edelleen voidaan käyttää ja käytetäänkin vanhoja perinteisiä menetelmiä 

(nämä ovat yleensä ei-internetin kautta käytettäviä), on niiden rinnalle tullut pal-

jon uusia välineitä ja menetelmiä (nämä ovat yleensä internetin kautta käytettä-

viä). Ja niiden määrä vain kasvaa kokoajan. Kappaleessa viisi esitellään joitakin 

nykyään käytetyistä menetelmistä tarkemmin. Siellä on esitelty joitakin perintei-
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siä menetelmiä, mutta pääpaino on internetin kautta käytettävissä menetelmis-

sä. 

Suurimman muutoksen tiedonseurantaan ja moneen muuhunkin asiaan on tuo-

nut web 2.0 tai verkko 2.0 -käsite. Verkko aikaisemmin, aina sen syntyajoista 

lähtien, tunnettiin luettavana verkkona (Read-Only Web). Käyttäjät pystyivät 

lukemaan verkkosivujen sisältöä, mutta mahdollisuudet kommentointiin tai 

muokkaamiset olivat huonot. Uusi verkko, verkko 2.0, puolestaan on luettava ja 

kirjoitettava verkko (Read/Write Web), sitä voidaan kutsua myös sosiaaliseksi 

verkoksi lisääntyneiden vuorovaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Verkko 2.0:ssa 

sivujen sisältö on käyttäjien muotoiltavissa ja muokattavissa. Sisältöä voidaan 

myös tilata syötteinä toiseen paikkaan. Myös mahdollisuudet vuorovaikutukseen 

palveluntarjoajien ja muiden käyttäjien kanssa ovat huomattavasti parantuneet. 

Verkko 2.0 on tuonut mukanaan paljon erilaisia palveluja ja teknologisia mah-

dollisuuksia, näistä joistain on lisää kappaleessa viisi. (Holmberg ym. 2010, 44–

47.) 

Sosiaaliset verkkopalvelut ja teknologiset mahdollisuudet muokkaavat myös 

nykyisiä ja tulevia kirjastopalveluja. Kirjastojen on mietittävä, mitä sosiaalisia 

verkkoteknologioita he ottaisivat käyttöönsä, mitkä parhaiten sopisivat ja tukisi-

vat kirjaston muita palveluja. Tämä asettaa vaatimuksia myös kirjaston henkilö-

kunnalle ja sen osaamiselle. Myös kirjastojen asiakkaat odottavat kirjaston hen-

kilökunnalta opetusta erilaisten sosiaalisten verkkotyökalujen käyttöön. (Holm-

berg ym. 2010, 85–103.) Verkkopalvelut muuttavat paljon kirjaston käyttöä ja 

kirjastopalveluja, niin tiedonhakua, tiedonhallintaa kuin tiedonseuraamistakin.  

Tiedonseurannan pääpiirteet voidaan luetella lyhyesti Steven Cohenin (2003, 

13–14) mukaan näin:  

 Tietoa ei pitäisi joutua etsimään, vaan se olisi saatava tulemaan itselle auto-

maattisesti. 

 Tiedonseurannan ei pitäisi viedä koko päivää aikaa, vaan sen pitäisi olla teho-

kasta. 

 Tiedonseurantaan kannattaa käyttää mahdollisimman vähän työkaluja, muuten 

se rasittaa liikaa. 
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 Kannattaa käyttää verkkotyökaluja, se mahdollistaa työskentelyn useassa eri 

paikassa ja usealla eri koneella. 

 Täytyy oppia silmäilemään otsikoita ja poimimaan sieltä lupaavimmat. 

3.5 Miksi tiedonseuranta on tärkeää 

Vanhemmista lähteistä nousee esiin käsitys, että ajantasaisen tiedonseurannan 

palvelut kehitettiin nimenomaan asiakkaita varten, vastaamaan asiakkaiden tar-

peisiin (Kemp 1979, 15–18). Uudemmissa kirjoissa ajantasaista tiedonseuran-

taa käsitellään enemmänkin kirjaston henkilökunnan kehittämisen kohteena 

olevana taitona (Heye 2006, 155–160). Kysehän on tietenkin molemmista, kir-

jaston henkilökunnan on pysyttävä ajan tasalla, jotta se pystyisi palvelemaan 

asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan heille ajantasaista 

tietoa ja opastamaan ajantasaisen tiedonseurannan palvelujen käytössä. 

Fourien (2006, 37–42) mukaan nykypäivänä on yhä tärkeämpää pysyä mukana 

kehityksessä ja seurata mitä uutta ilmestyy maailmalla kaiken aikaa. Kaikkea 

uutta ei tietenkään kukaan ihminen voi yksin seurata, joten kannattaa seurata 

sellaista, josta on hyötyä itselle tai uralle. Tiedonseurantaa ei pitäisi nähdä 

taakkana vaan se pitäisi nähdä päivittäisenä piristysruiskeena. Ei siis kannata 

yrittää seurata liikaa kaikkea mahdollista, vaan keskittyä oikeisiin asioihin.  

Tärkeintä tiedonseurantaa suunniteltaessa on miettiä, mikä on tärkeää itselle ja 

organisaatiolle, esim. omaan työhön liittyvää. Kannattaa myös miettiä, mitä hyö-

tyä tiedonseurannasta on, mihin saadut uudet tiedot vaikuttavat. Oma ympäröi-

vä ympäristö täytyy ottaa huomioon, omat työtehtävät ja oma organisaatio ja 

oma alue, missä olemme. Paljon riippuu kuitenkin omasta kiinnostuksesta ja 

halukkuudesta seurata aikaa ja uutuuksia. Jos ei haluta vain seurata tietoa, 

vaan aktiivisesti toimia ja hyötyä uudesta tiedosta, kannattaa seurata myös mitä 

muut tekevät. Kannattaa seurata kilpailijoita, muita kollegoja ja myös muita 

ammattialoja sekä tietysti kirjastoalan yhdistyksiä. Tiedonseurannan suunnitte-

lua kannattaa miettiä laaja-alaisesti erilaisten ympäristöjen kannalta, mutta kan-



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Ritoniemi 

nattaa miettiä myös tarkemmin jonkin esim. jonkin eritysosaamisalueen seu-

raamista. (Fourie 2006, 37–65.)  

Myös Karhula (2003) antoi vinkin käytännön lähestymistavasta tiedonseuran-

taan. Hänen mukaansa kannattaa määritellä tarkasti seurattavat aiheet, valikoi-

da keskeiset tiedonlähteet ja rajata käytettävät välineet tämän mukaan. Kokeil-

taessa kannattaa pitää seurattavan tiedon määrä kohtuullisena, jotta ei kuormitu 

liikaa.  

Heye (2006) esittelee kirjassaan16 tärkeää taitoa tai ominaisuutta, joita menes-

tyksekkään informaatioalan ammattilaisen pitäisi hallita nykypäivänä. Näitä ovat 

mm. luovuus ja innovatiivisuus, johtamistaito, esiintymistaito ja ajanhallinta. 

Heye antaa myös käytännön neuvoja, kuinka saavuttaa ja hallita näitä taitoja. 

Yksi taidoista on ajan tasalla oleminen (2006, 155–160), johon Heye neuvoo 

panostamaan. Heyen neuvoja ajan tasalla pysymiseen ovat sähköposti, haku-

profiilit, blogit ja RSS-syötteet, kollegat ja muut kontaktit, ammattilehdet, verkko-

lehdet sekä podcastit. Myös verkostoituminen on Heyen mielestä tärkeä taito 

(2006, 55–63). Verkostoituminen on tärkeää sekä kirjastoalan ammattilaisten 

kanssa, että myös muiden alojen ammattilaisten kanssa. 

3.6 Tiedonseurannasta tiedonjakamiseen 

Yhtä lailla kuin on tärkeää seurata uutta tietoa ja pysyä ajan tasalla, on myös 

jakaa tietoa eteenpäin. Näin varmistetaan, että myös muut organisaation jäse-

net pysyvät ajan tasalla uusista asioista ja että heillä on yhtäläiset mahdollisuu-

det kehittää omaa ammattitaitoaan. Myös tiedonjakaminen asiakkaille on nyky-

päivänä tärkeää. Asiakkaat eivät ole enää vain tiedonhakijoita, jotka käyvät kir-

jastossa silloin kun heillä on jokin tiedontarve. Myös asiakkaat haluavat saada 

kaiken oleellisen uuden tiedon heti valmiiksi.  

Tiedonjakaminen organisaatiossa, sen mahdollistaminen ja sen esteet on esi-

tetty kuviossa 2, jossa näkyy tiedon jakamisen konteksti. Tärkeässä asemassa 

siinä on itse tieto, jota ollaan jakamassa. Yksilön ja organisaation motiiveilla on 

vaikutusta tiedonjakamiseen, siihen vaikuttavat yksilön rooli, kokemus ja asema 
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organisaatiossa ja myös organisaation viestintä- ja tietokulttuuri sekä ryhmien 

toimivuus. Tiedon saavutettavuus vaikuttaa myös tiedonjakamiseen. Saavutet-

tavuuden taustalla ovat yksilön verkostot, luottamus muiden ihmisten ja ryhmien 

välillä ja tiedonjakamisen ajoitus. Nämä viisi kuviossa esitettyä asiaa vaikuttavat 

tiedonjakamiseen, ne joko mahdollistavat sen tai tuovat esteitä sen tielle. 

(Widén-Wulff 2007, 13–25.)  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tiedon jakamisen konteksti. (Widén-Wulff 2007, 25). 

Tiedon jakaminen on yksi osa tiedon johtamista. Vain jaetulla tiedolla on merki-

tystä ja siksi tiedon pitäisi olla helposti kaikkien saatavilla. Sydänmaanlakka 

(2007, 182–187) kertoo kirjassaan tiedon johtamisesta. Hänen mukaansa tie-

don johtamisen prosessin yksi tärkeä alaprosessi on jakaminen. Tiedon jakami-

nen edellyttää oikeanlaista kulttuuria, joka rohkaisee tiedon jakamiseen. Myös 

hyvät informaatiojärjestelmät työkaluineen mahdollistavat tiedon jakamisen. Se-

kä viime kädessä henkilökohtaiset kontaktit, verkostot ja kommunikointi mahdol-

listavat tiedon jakamisen.  
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4 OSAAMISEN JOHTAMINEN 

Johtamisella on aina jokin tiedostettu kohde, mitä johdetaan. Näitä kohteita ovat 

mm. talous ja markkinointi. Osaaminen on vielä melko uusi johtamisen kohde, 

joka on viime vuosina ollut paljon esillä. Osaamisen johtaminen täytyisi saada 

osaksi normaalia organisaation johtamistoimintaa, niin että se olisi kaikille tuttua 

ja luontainen osa ajattelua ja toimintaa. (Viitala 2005, 18–23.) 

Osaamisen johtamisessa on tärkeää miettiä organisaation tulevaisuutta ja sitä 

mitä halutaan tavoitella. On oltava selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan toimintaa 

halutaan kehittää ja mihin halutaan keskittyä. Vasta sitten voidaan miettiä mil-

laista osaamista tarvitaan, jotta tähän päämäärään päästään. Kun päämäärä on 

selvillä, voidaan aloittaa osaamisen arviointi, arviointi tarvitsee jonkin vertailu-

kohteen ja se on tämä tavoiteltu tulevaisuuden tila. Siihen peilataan nykyistä 

osaamista ja tätä nykyistä osaamista lähdetään sitten kehittämään kohti tavoi-

teltua tulevaisuuden tilaa. Tätä prosessia on kuvattu yksinkertaisella kaaviolla 

kuviossa 3. (Viitala 2005, 15–18, 86–87.) 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Osaamisen kehittämisen prosessi. (Viitala 2005, 87). 

Osaamisen johtaminen on laaja prosessi, joka sisältää monenlaisia asioita aina 

organisaatiorakenteesta lähtien. Osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmään 

kuuluun paljon elementtejä, joita usein tuodaan mukaan vähitellen. Elementtejä 

ovat mm. kehityskeskustelut ja työnjako. Osaamisen johtaminen on kaiken 

kaikkiaan kokonaisuus, joka vaikuttaa koko organisaation toimintaan. (Viitala 

2005, 193–197.) 
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4.1 Organisaation osaaminen  

Osaamisen johtamisen lähtökohtana on se, että määritellään koko organisaati-

on tasolla toiminnan suuntaviivat. Tämä tarkoittaa organisaation päämäärää, 

missiota, visiota, tahtotilaa ja strategiaa. Tärkeää on myös keskittyä siihen, mikä 

on organisaation kannalta strategisesti tärkeitä. Strategista osaamista on orga-

nisaation ydinosaaminen, se erityisosaaminen, mikä erottaa organisaation 

muista kilpailijoista. Näin ollen osaamisen johtaminen on yksi osa strategian 

toteuttamista. Organisaation visio ja strategia luovat kehyksen organisaation 

toiminnalle, ne luovat sen kehyksen myös osaamisen kehittämiselle. (Viitala 

2005, 61–79.) 

Viitalan (2005, 165–167) mukaan organisaation osaamisen ja organisaation 

jokaisen jäsenen osaamisen väliin muodostuu silta. Silta muodostuu organisaa-

tion sisällä toimivien yksilöiden vuorovaikutuksesta toistensa kanssa sekä orga-

nisaation rakenteen, järjestelmien ja toimintamallien muodostaman kehyksen 

puitteissa. Oppiminen organisaatiossa onkin näin ollen sosiaalinen tapahtuma, 

jossa keskeisessä asemassa ovat yksilöt ja varsinkin ryhmät (mm. tiimit ja työ-

ryhmät). Otalan (2008, 71–78) mukaan organisaation oppiminen on nimen-

omaan yhteisen näkemyksen luomista ja sen soveltamista yhteiseen tekemi-

seen. Oppiminen on prosessi ja se tuottaa organisaatioon osaamista. 

Organisaation osaamistarpeet kuvaavat sitä osaamista, mitä organisaatio tarvit-

see pärjätäkseen. Organisaation osaamistarpeita voidaan kartoittaa mm. osaa-

miskartan avulla. Osaamistarpeista voidaan myös laatia luettelo, johon voidaan 

liittää arviot tavoitteena olevasta osaamisen tasosta sekä arvio nykyisestä 

osaamisen tasosta, näin nähdään helposti missä on osaamispuutteita. Nykyisen 

osaamistason selvitys voidaan tehdä osaamiskartoituksen kautta. Osaamiskar-

toituksessa jokainen henkilö arvioi itse omaa osaamistaan. Yksilön osaamista 

voidaan esittää myös mm. osaamisluettelolla, osaamispuulla tai osaamisympy-

rällä. (Otala 2008, 108–109, 119–126; Viitala 2005, 124–126.) 

Osaamispääoma (kuvio 4) on organisaation aineetonta pääomaa ja se muodos-

tuu ihmisten tiedoista ja taidoista (henkilöpääoma), kun niitä hyödynnetään or-
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ganisaation tekemisen. Osaamispääomaan kuuluvat myös fyysiset ja henkiset 

rakenteet, teknologia ja järjestelmät (rakennepääoma) sekä yhteistyökumppanit, 

verkostot ja asiakassuhteet (suhdepääoma). Koska osaaminen on abstraktia, 

on se arvioiminen ja mittaaminen hankalaa. Tietotyön lisääntyessä ja osaami-

sen roolin lisääntyessä, on tärkeää saada organisaation osaaminen ja osaa-

mispääoma näkyväksi. (Otala 2008, 29–36, 57–58.)  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Kuvio 4. Osaamispääoma. (Otala 2008, 58). 

4.2 Yksilön osaaminen 

Yrityksen ja organisaation osaamisen perusta on yksilöiden osaamisessa. Yksi-

lölle osaaminen on tärkeää, koska sen varassa yksilö selviytyy paremmin 

elinympäristössään, niin yksityiselämässä kuin työssäkin. Osaamisen kautta 

yksilö saa arvostusta ja löytää paikkansa sosiaalisissa yhteisöissä. Yksilön työ-

tehtäviin liittyvä osaaminen, eli ammattitaito, pitää sisällään kaikki tiedot, taidot, 

valmiudet ja asenteet, joita yksilö tarvitsee selvitäkseen työssään ja työtehtävis-

sään. Osaamisen kehittämisen kannalta on voitava pilkkoa ammattitaito pie-

nempiin osiin, jotta pystytään selvittämään osaamisen taso kussakin osiossa. 

Ammattitaito voidaan jäsennellä koostumaan esim. erilaisista kvalifikaatioista. 

Yleiset kvalifikaatiot ovat taitoja, joita tarvitaan työelämässä yleensä, ammatti-

kohtaiset kvalifikaatiot liittyvät nimenomaan tiettyyn ammattialaan ja tehtäväkoh-
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taiset kvalifikaatiot ovat nimenomaan tietyn tehtävänkuvan kvalifikaatioita. Am-

mattitaidon rakentumista voidaan kuvata pyramidilla (kuvio 5). Pyramidi koostuu 

ammattitaidon eri osa-alueista. Lähimpänä pohjaa olevat osa-alueet ovat lä-

hempänä yksilön persoonallisuutta, ihmisenä kehittymistä ja yleisiä työelämätai-

toja, huippua kohti siirryttäessä osa-alueet ovat lähempänä työtehtävän vaati-

mia taitoja. (Viitala 2005, 109–120.) 

             

Kuvio 5. Osaamispyramidi. (Viitala 2005, 116).  

Osa yksilön osaamisesta on tietoista tietoa, tietoja ja taitoja, joita voidaan kuva-

ta, dokumentoida ja välittää eteenpäin. Osa osaamisesta on kuitenkin hiljaista 

tietoa, näin ollen tietoja ja taitoja, joita on vaikea kuvata. Hiljainen tieto on si-

doksissa toimintaan ja tiettyyn tilanteeseen. Hiljainen tieto on kuitenkin ammatti-

taidon tärkeä osa, ja sen osaamisen selvittäminen yhtälailla tärkeää. (Otala 

2008, 52.) 

Yksilön osaamistarpeet muodostuvat organisaation strategisista osaamisista ja 

oman tehtävänsä hoitamiseen tarvittavasta osaamisesta. Työ muuttuu kuitenkin 

nykypäivänä jatkuvasti ja syntyy uusia osaamistarpeita. Otala (2008, 128–131) 
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on listannut kirjassaan yleisiä yksilöiden osaamistarpeita, joita tulevaisuudessa 

tullaan tarvitsemaan työtehtävästä riippumatta. Näitä osaamistarpeita ovat mm. 

yhä parempi perusosaaminen, vuorovaikutustaidot, kommunikointi- ja viestintä-

taidot, perusnettilukutaito, oppimaan oppiminen, itsensä johtaminen, luovuus ja 

aikaosaaminen.  

Osaaminen ei synny itsestään vaan se vaatii oppimista. Oppiminen on moni-

mutkainen prosessi, joka riippuu suurelta osin yksilöstä, jokainen oppii erilailla. 

Jokainen yksilö tulkitsee saamansa informaation jo olemassa olevien taitojensa 

ja kokemuksensa avulla, nämä muodostavat oppimisen pohjan. Oppimista ta-

pahtuu myös monella eri tasolla. Työssäoppiminen on usein epämuodollista 

oppimista ja siinä on useita erilaisia tasoja riippuen siitä, kuinka tietoinen yksilö 

on oppimisestaan. Tietoisuuden tasoa nostamalla voidaan oppimista tehostaa. 

Motivaatiolla on suuri merkitys oppimisessa, yksilö ei opi vain ulkopuolisten pai-

neiden ja motivoinnin ansiosta, vaan tarvitaan myös sisäistä motivaatiota, halua 

oppia. Uutta tietoa voidaan saada koulutuksessa, mutta se opitaan vasta kun 

sitä sovelletaan työhön ja tekemiseen. (Otala 2008, 66–71; Viitala 2005, 135–

145.)  

Ammattitaidon kehittämiseen löytyy monenlaisia keinoja ja apuja. Yksi hyvä 

keino on verkostoituminen. Tässä auttava mm. henkilökohtaiset kontaktit, kolle-

gat, kurssit, keskustelutyhmät, blogit ja uutissyötteet. Myös mentorointi on yksi 

keino kehittää ammattitaitoa, työpaikan kokeneita työntekijöitä kannattaa käyt-

tää hyödyksi. Mentorointi mahdollistaa työpaikalla jo olevan osaamisen säilymi-

sen, vaikka työntekijät jäävät eläkkeelle tai vaihtuvat. Jatkuva ammattitaidon 

kehittäminen on tärkeää kirjasto- ja tietopalvelualalla. Paljon on muuttunut vuo-

sien saatossa ja kehitys on tuonut tullessaan uudenlaisia työkaluja. Ammattitai-

don kehittäminen ei ole vain urakehitystä varten, vaan jokapäiväistä selviytymis-

tä työelämässä varten. Ammattitaidon kehittäminen on elämänmittainen projek-

ti, joka kannattaa suunnitella ja sitä kannattaa arvioida aina välillä.  (Brine 2005, 

95–132, 149–150.) 
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4.3 Osaamisen johtamisen keinoja  

Yksi osaamisen johtamisen keskeinen osa-alue on henkilöstön kehittäminen. 

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on kaksi erilaista kehittämisnäkemystä: 

Behavioristinen ja konstruktivistinen. Behavioristinen näkemys henkilöstön ke-

hittämisestä on mekaanista toimintaa, jossa lisätään puuttuviksi tai vaillinaisiksi 

havaittuja tietoja ja taitoja. Konstruktivistinen näkemys henkilöstön kehittämises-

tä pitää sisällään syvällisemmän henkilöstön ajatusmallien analysoinnin ja kehit-

tämisen. (Viitala 2005, 254–256.) 

Esimiehellä on tärkeä rooli organisaation osaamisen johtamisessa. Se ei tarkoi-

ta ainoastaan koko organisaation ylintä johtoa, vaan kaikkia organisaation esi-

miehiä aina tiimien vetäjiin saakka. Johtajan tehtäviin voidaan nähdä kuuluvan 

henkilöstön kehittämisen ohella mm. työntekijöiden koulutus, tehtävänkuvien 

selkeyttäminen ja valmennus. Esimiehen tehtävänä organisaatiossa on olla ke-

hittämässä ja määrittämässä organisaation osaamisen suuntaa ja sisältöä. Vii-

tala onkin jo aikaisemmassa kirjassaan (2002) määritellyt esimiehen osaamisen 

johtamisen pääelementit (kuvio 6). (Viitala 2005, 295–299, 312–324.)  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Esimiestyössä tapahtuvan osaamisen pääelementit. (Viitala 2002, Vii-
talan 2005, 313 mukaan). 

Osaamisen johtaminen kirjastoissa ei juuri poikkea osaamisen johtamisesta 

muissa asiantuntijaorganisaatioissa. Juntunen ja Saarti (2012, 67–95) ovat sitä 

mieltä, että osaamisen johtamisen tärkeimmät keinot ovat henkilöstösuunnitel-
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lut, sekä rekrytointi ja perehdyttäminen. Yhtälailla tärkeitä ovat henkilöstön 

osaamisen kehittäminen, henkilöstön motivointi ja osallistaminen, sekä osaami-

sen siirtäminen. Pohjalainen (2006, 59–97) puolestaan listaa oheisessa luette-

lossa seuraavanlaisia keinoja oppimisen ja osaamisen kehittämiseen kirjastos-

sa: 

 yhteinen visio ja strategia 

 osaamiskartoitukset 

 kehityskeskustelut 

 ohjaaminen 

 mentorointi 

 vertaismentorointi 

 esimiesidentiteetin vahvistaminen 

 työnkierto 

 dialogi 

 yhteistyö 

 kokouskäytännöt 

 tiimit. 

Sekä Juntusen ja Saartin, että Pohjalaisen listaamat asiat ovat hyvin pitkälti 

samoja. Kaikki alkaa visiosta ja strategiasta. Kartoitusten ja keskustelujen poh-

jalta laaditaan suunnitelma siitä, mitä halutaan saavuttaa. Henkilöstöä opaste-

taan ja osallistetaan ja motivoidaan, näin varmistetaan osaaminen.  

4.4 Itsensä ja oman osaamisensa johtaminen 

Itsensä johtaminen on uusi ja vielä melko tutkimaton aihe. Sitä voidaan tarkas-

tella eri tieteenalojen näkökulmasta, kuten psykologian ja filosofian näkökulmas-

ta. Sydänmaanlakka määrittelee itsensä johtamiseen kuuluvan viisi eri osastoa: 

keho, mieli, tunteet, arvot ja työ. Näitä eri osastoja johtaa tietoisuus, joka on 

meidän todellinen minämme. Itsensä johtaminen onkin itseen kohdistuva vaikut-

tamis- ja oppimisprosessi. Ihminen oppii parhaiten silloin, kun hän itse omistaa 

oman oppimisprosessinsa ja myös oman arviointiprosessinsa. Ihminen siis itse 

arvioi omaa oppimistaan, osaamistaan ja sen tuloksena syntyviä tuloksia. Näis-
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sä prosesseissa häntä voivat kyllä tukea ulkopuoliset henkilöt ja järjestelmät. 

(Sydänmaanlakka 2006, 27–33; Viitala 2005, 152.)  

Vastuu organisaation osaamisesta on myös kaikilla sen palveluksessa olevilla 

ihmisillä. Jokainen on vastuussa oman ammattitaitonsa kehittymisestä, ajan 

tasalla pysymisestä ja itsensä kehittämisestä. Itsensä johtamisessa tarvitaan 

erilaisia osaamisia. Kuviossa 7 puun lehvästö kuvaa henkilön kuutta eri osaa-

misaluetta, jotka ovat osin päällekkäiset. Nämä osaamisalueet kuvaavat sitä, 

mitä henkilö tekee. Juuristo kuvaa henkilön ominaisuuksia, sitä mitä hän on. 

Itsensä kehittäminen ja johtaminen vaativat elämän osaamispuun pohdiskelua, 

sekä osaamisalueiden että juurien. Itsensä johtamisen tavoitteena on hyvä elä-

mä, sellainen elämä, jonka itse määrittelee hyväksi itselleen.  (Sydänmaanlakka 

2006, 86–90, 278–282; Viitala 2005, 23–24.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Elämän osaamispuu. (Sydänmaanlakka 2006, 88). 
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Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi ja se kytkeytyy työn tekemiseen. 

Henkilön oma osaaminen on myös hänen paras työsuhdeturvansa. Kehityskes-

kusteluissa käydään läpi henkilön osaaminen ja suoritukset. Kun henkilö tietää 

millaista osaamista häneltä edellytetään, voi hän huolehtia sen hankkimisesta. 

Työelämässä tärkeää osaamista ovat myös kontaktit, kollegat ja asiantuntijat, 

joilta voimme kysyä ja joilta saamme neuvoja. Itsensä motivointi on tärkeä osa-

alue, kun henkilö motivoituu itse työn suorittamiseen, tuntee hän parhaassa ta-

pauksessa työn imua ja on omistautunut ja ylpeä työstään. Työ ei saa olla liian 

vaativaa, mutta siinä on kuitenkin oltava tarpeeksi haasteita, jotta päästään hy-

vään työn imuun. Oma asenne myös vaikuttaa suuresti siihen, miten henkilö 

suhtautuu työhönsä ja osaamiseensa. (Sydänmaanlakka 2006, 228–237.)  

4.5 Osaaminen kirjastoissa 

Kirjastoissa tarvitaan nykypäivänä moniosaajia. Tämä pätee kuitenkin moneen 

muuhunkin ammattiin. Hyvä on, jos kirjastoon voidaan palkata erilaisia osaajia, 

jotka yhdessä muodostavat hyvän kokonaisuuden. Tässä yhtälössä myös kir-

jaston ammattinimekkeet voivat olla jotain muuta, kuin kirjastonhoitaja tai tieto-

palvelusihteeri.  

Kirjastossa nykypäivänä korostuvat sosiaaliset taidot. Vuorovaikutustaidot, kyky 

yhteistyöhön erilaisten ryhmien kanssa ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä taitoja. 

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen tulevat lisääntymään entisestään. Tärkeää 

osaamista ovat myös pedagogiset taidot. Kykyä opettaa ja opastaa tarvitaan 

kaikilla kirjaston työntekijöillä. Uudenlaista osaamista, jota kirjastoammattilaisen 

tulisi hallita, ovat erilaiset teknologiset taidot. Internetin käyttöä ja erilaisia säh-

köisiä palveluja on kyettävä opastamaan asiakkaille. Tärkeää on siis osata käyt-

tää erilaisia teknologisia välineitä itse. Medialukutaito ja esim. tekijänoikeusasiat 

ovat sellaisia asioita, joissa asiakkaat saattavat tarvita opastusta. Edelleen on 

toki tärkeää aineistojen sisällöt ja niiden tuntemus, mutta yhä tärkeämpää on 

sisältöjen esiintuominen ja näin kirjastoissa olevan osaamisen näkyväksi teke-

minen. (Sipilä 2007, 119–122.) 
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5 ERILAISIA TIEDONSEURANNAN APUVÄLINEITÄ 

Ajantasaiseen tiedonseurantaan on tarjolla monenlaisia keinoja. Olen jakanut 

ne seuraavassa perinteisiin menetelmiin ja verkkoapuvälineisiin. Perinteisistä 

menetelmistä tässä on vain lyhyesti, pääpaino on verkkoapuvälineillä.  

5.1 Perinteiset menetelmät 

Perinteiset menetelmät pitävät sisällään ”vanhoja hyviä” menetelmiä, jotka ovat 

olleet käytössä pitkään. Niitä ei välttämättä edes ajatella erikseen tiedonseu-

rannan menetelmiksi, sillä ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa ja niillä on muu-

takin merkitystä kuin tiedonseuranta. 

5.1.1 Kollegat ja keskustelut 

Ympärillä olevat työtoverit ja kollegat ovat ehkä paras ja helpoin tiedonseuran-

nan apukeino. Työtovereilta kuulee kaikenlaisia uutisia ja heille jaetaan itse kuu-

lemiaan uutisia ja tapahtuneita asioita. Viestinnän ja tiedonkulun tärkeydestä 

onkin kirjoitettu vaikka kuinka paljon. Samassa työpaikassa olevien ihmisten, 

joita nähdään päivittäin, on helppo kommunikoida keskenään. Työtovereiden 

kanssa keskustelemalla ja kokemuksia vertailmalla opitaan paljon siitä, mistä 

tietoa löytyy parhaiten ja mitä toiset seuraavat. Tärkeää on välittää tietoa eteen-

päin, kertoa oppimistaan asioista ja hyviksi havaituista keinoista. 

Mutta eivät ainoastaan omat työtoverit ole tärkeitä keskustelukumppaneita ja 

tiedon välityksen välineitä, vaan kollegat ympäri maata tai maailmaa. Heyen 

(2006, 55–63) kirjassaan listaamat 16 tärkeää taitoa tai ominaisuutta, joita me-

nestyksekkään informaatioalan ammattilaisen pitäisi hallita nykypäivänä, pitävät 

sisällään myös verkostoitumisen. On tärkeää luoda sosiaalisia yhteyksiä kolle-

goihin ja myös kaikkiin muihin ihmisiin. Verkostoja voidaan hyödyntää monella 
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tavalla erilaisissa yhteyksissä, mutta niiden avulla myös saadaan tietoa ja pysy-

tään ajan tasalla. 

Verkostoitumiseen hyvä tapa on kokoukset, koulutukset ja konferenssit. Nyky-

päivänä yhteyttä voidaan pitää monella muulla tavalla. Aina ei tarvitse olla kas-

vokkain tekemisissä, vaan yhteyden pitoon löytyy monenlaisia apuvälineitä aina 

sähköpostista ja keskustelupalstoista Facebookiin ja LinkedIniin.  

5.1.2 Kirjat ja lehdet 

Kirjat ja lehdet mainitaan tässä, koska ne ainakin vielä ovat se tärkein asia, mitä 

kirjastosta löytyy. Kirjat ja lehdet muodostavat kirjaston. Nykypäivänä vielä pal-

jon painettuna, mutta myös elektronisena löytyy yhä suurenmassamäärin. Ku-

kaan kirjastossa ei tietenkään ehdi perehtyä näihin kaikkiin, saati sitten lukea 

niitä, mutta jonkinlainen tietämys uudesta kirjallisuudesta on aina hyväksi. Aina-

kin niiden alojen kirjallisuuden, josta on itse kiinnostunut ja joita haluaa seurata. 

Varsinkin lehtiartikkelit ovat ajankohtaisia ja niistä pääsee helposti ajan tasalle 

siitä, mistä sillä hetkellä puhutaan. 

Kirjoja ja lehtiä on helppo selailla ja silmäillä nähdäkseen mitä niistä löytyy, mut-

ta nykypäivänä voi tässäkin käyttää tietoverkkoa apunaan. Kustantajien sivuilta 

voi käydä selailemassa mitä uusia kirjoja on ilmestynyt ja lukea kustantajien 

kuvailuja kirjoista. Lehtien verkkosivuilla on nykyään paljon lehdissä ilmestynei-

tä artikkeleita lyhyesti tai siellä pääsee selailemaan mm. uusien lehtien sisällys-

luetteloita. Uutiskirjeet ja syötteet ovat hyviä apukeinoja pysyä ajan tasalla siitä, 

mitä uutta kirjallisuutta ja artikkeleita on ilmestynyt, joko painettuna tai verkossa. 

5.2 Verkkoapuvälineet 

Verkkoapuvälineisiin ole koonnut niitä keinot, jotka vaativat tietoverkkoa. Nämä 

ovat ”uusia” apuvälineitä. Verkosta löytyviä apuvälineitä syntyy kuitenkin kaiken 

aikaa uusia, eikä tässä ole mitenkään yritetty kuvailla kaikkia, vaan yritän antaa 

jonkinlaisen yleiskuvan siitä, millaisia apuvälineitä voi käyttää ja antaa esimerk-
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kejä niistä. Näitä verkon apuvälineitä käytetään toki paljon myös muihin tarkoi-

tuksiin, mutta tiedonseuranta voi olla yksi näkökulma. Kokeilemalla ja opettele-

malla käyttämään joitakin menetelmiä, on helppo siirtyä uusiin markkinoille tule-

viin menetelmiin. Tässä kappaleessa esiteltyjä verkkoapuvälineitä ja tietoja niis-

tä, olen koonnut kirjoista ja artikkeleista, sekä suurimman osan itse testailemalla 

eri välineitä verkossa. 

Tiedonseuranta on nykypäivänä tehty monissa paikoissa helpoksi käyttäjille. 

Useilta verkkosivuilta löytyy suoraan kuvakkeita ja linkkejä josta pääsee tilaa-

maan uutisia itselleen automaattisesti haluamaansa paikkaan. Kuvassa 1 on 

esimerkkinä Iltasanomien lukijoilleen tarjoamat vaihtoehdot tiedonseurannan 

välineistä. Aina se ei kuitenkaan ole yhtä helppoa, vaan verkkosivuilta joutuu 

etsimään esim. uutissyötteiden tilausmahdollisuutta tai seuraamismahdollisuuk-

sien puuttuessa täytyy miettiä muita keinoja pysyä ajan tasalla mahdollisista 

muutoksista.   

 

Kuva 1. Iltasanomien verkkosivusto - tiedonseurantavälineet (2013). 

5.2.1 Uutiskirjeet 

Monet organisaatiot ja palvelut tarjoavat uutiskirjeitä. Uutiskirjeet voivat olla 

yleensä sähköpostitse lähetettäviä koulutusuutisia, mainoksia ja viikkotiedottei-

ta. Uutiskirjeet tilataan itse palveluntarjoajalta tai palveluntarjoaja lähettää uutis-

kirjeitä suoraan asiakkailleen asiakasrekisterin perusteella. Tällaisia uutiskirjeitä 

lähettävät mm. kirjakaupat uusista tulevista julkaisuista tai tarjouksista (esim. 

Suomalainen kirjakauppa, Adlibris-verkkokirjakauppa), kustantajat uusista jul-

kaisuista tai muista palveluista (esim. Talentum, Finpro). Myös monet yhteisöt ja 

yritykset julkaisevat uutiskirjeitä toiminnastaan ja palveluistaan (esim. Suomen 

kirjastoseura, Suomen yrittäjät). Uutiskirjeiden avulla saadaan helposti omaan 

sähköpostiin erilaisia uusia tietoja itseään kiinnostavista aiheista. 
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Sähköpostiin tilattavia uutiskirjeitä voi olla monenlaisia. Osassa uutiskirjeistä 

sähköpostiin tulee vain linkki, josta pääsee suoraan verkkosivulle lukemaan uu-

tiskirjeen (tällainen on mm. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden uutiskir-

je) tai sitten uutiskirje on luettavissa kokonaan sähköpostiviestissä. Kuvassa 2 

on Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirje, joka on tullut sähköpos-

titse 9.10.2013. Joitain uutiskirjeitä voi myös tilata tekstiviestinä puhelimeen. 

Uutiskirjeiden suosio on Hakolan (2010) mukaan hiipunut ehkä jonkin verran 

RSS-syötteiden myötä, mutta edelleen uutiskirjeitä tilataan. Kaikesta haluamas-

tansa tiedosta ei ole kuitenkaan saatavilla RSS-syötteitä, tällöin voi olla mahdol-

lista tilata uutiskirjeitä. Uutiskirje on aina myös ajateltu ja muokattu kokonaisuus, 

ei vain yksittäisiä syötteitä. 

 

Kuva 2. Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirje.  
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5.2.2 RSS-syötteet  

Usein päivittyviltä sivuilta, joista haluaa pysyä ajan tasalla, on usein mahdollista 

tilata uutissyötteitä. Niitä kutsutaan nimellä RSS-syöte (Really Simple Syndica-

tion). Syötteiden avulla pysyy ajan tasalla sivulle tulevista päivityksistä auto-

maattisesti. Syötteet ovat tietyssä muodossa olevia XML-tiedostoja. Niitä ei voi-

da lukea suoraan verkkosivulta, vaan tarvitaan ohjelma, joka tulkitsee XML-

tiedoston. Syötteitä voidaan tilata mm. sähköpostiin, web-selaimen kirjanmerk-

keihin tai erillisiin syötteenlukuohjelmiin. (Farkas 2007, 49–53; Haasio 2011, 

180–181.) 

Lukiessa erilaisia verkkosivuja moni ei välttämättä edes huomaa lukevansa 

RSS-syötteillä koostettuja tietoja, jotka on muokattu verkkosivulle halutun nä-

köisiksi. RSS-syötteitä kuitenkin käytetään paljon verkkosivuilla. Näitä RSS-

syötteitä voidaan tilata verkkosivuilta itselle, mm. elektronisten lehtien uusista 

artikkeleista, erilaisten verkkosivujen uutisvirroista, uusista blogi-kirjoituksista ja 

tapahtumakalentereiden uusista tapahtumista. Chambers ym. (2011) toteavat 

artikkelissaan, että syötteitä käytetään vielä melko vähän. Ne koetaan vaikeiksi 

ja aikaa vieviksi, mutta kun niiden käyttöön perehtyy, ovat ne helppoja ja nopei-

ta käyttää. RSS-syötteet mahdollistavat tiedon kokoamisen yhteen paikkaan, 

jonne voidaan koota mm. kaikki sosiaalisen median syötteet, blogien syötteet, 

sosiaaliset kirjanmerkit ja keskusteluryhmien syötteen. (Farkas 2007, 60–64.)  

Nykyään RSS-syötteitä on mahdollista tilata monilta sivuilta, joskaan ei kaikilta. 

Sivuilla saattaa olla suoraan kuvake, josta päästään tilaamaan syöte halua-

maansa paikkaan. Syötteitä voidaan tilata myös suoraan syötteidenlukijasta 

käsin. Silloin ohjelmaan kirjoitetaan haluamansa palvelun URL-osoite, josta syö-

te halutaan tilata. Jos haluaa tilata paljon syötteitä erilaista paikoista, on niitä 

helpoin käsitellä syötteenlukijoilla. Silloin ne eivät myöskään täytä sähköpostia. 
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5.2.3 Syötteenlukijat 

Syötteenlukijat ovat ohjelmia, joihin syötteitä voidaan koota. Syötteidenlukijoissa 

on se hyvä puoli, että näin syötteet eivät tuki sähköpostia, jos niitä tulee tiheää, 

tai että ne eivät ole konekohtaisia, kuten tilattaessa selaimen kirjamerkkeihin. 

Syötteenlukijaohjelmia löytyy markkinoilta runsaasti ja ne ovat usein vapaasti 

käytettävissä, mutta niihin täytyy monesti ensin rekisteröityä. Sen jälkeen niihin 

voi tilata haluamansa syötteet.  Bradley (2007, 16–22) esittelee kirjassaan syöt-

teenlukijoista Bloglinesin ja Google RSS readerin. Google RSS reader ainakin 

on jo lopetettu, mutta kuten Bradley toteaa, lukijoita löytyy lähes jokaiselle ha-

luavalle omanlaisensa, uusia tulee ja vanhoja poistuu. Tällaisia ovat mm. netistä 

löytämäni Netvibes, Feedly, FeedReader, Alesti RSS reader ja Hootsuite. Seu-

raavassa on hieman tarkemmin kahdesta ensimmäisestä. 

 

Kuva 3. Netvibes – taloussyötteitä (2013). 
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Netvibes-syötteenlukuohjelma on miellyttävä käyttää, koska siinä pystyy muok-

kaamaan ulkoasua haluamakseen. Sivuston väriä ja kuvitusta voidaan muuttaa. 

Sivulle voidaan luoda välilehtiä tarpeen mukaan ja ne voidaan nimetä haluamal-

laan tavalla. Näin erilaiset RSS-syötteet voidaan jakaa eri välilehdille esimerkik-

si aihepiirien mukaan. Se helpottaa useiden eri paikoista tilattujen syötteiden 

seuraamista. Kuvassa 3 on Netvibesin valmiina tarjoama suosittu talousuutisten 

syötekooste.  

Feedly-syötteenlukuohjelma on ehkä hieman yksinkertaisemman näköinen kuin 

Netvibes. Sinne voidaan myös koota RSS-syötteitä erilaisista läheteistä. Syöt-

teet voidaan jakaa eri kategorioihin, jotka näkyvät sitten vasemmassa laidassa. 

Kertyneet syötteet voidaan esittää näkymässä kolmella eri tavalla: otsikkolista-

uksessa, lehtinäkymässä tai korttinäkymässä. Feedly myös ehdottaa vastaa-

vanlaisia lähteitä, joista voisi myös olla kiinnostunut. 

 

Kuva 4. Feedly – Talouselämän lehtien seuranta (2013). 
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Ampparit.com on yksi esimerkki verkossa olevasta valmiista uutisportaalista, 

johon tulee syötteitä useista verkossa olevista palveluista. Se on kätevä silloin, 

kun haluaa seurata erilaisia yleisiä uutisia. Monista sanomalehdistä esimerkiksi, 

tulee päivittäin useita kymmeniä syötteitä, jolloin niitä on turha tilata erikseen 

syötteenlukijaan. Ne on kätevämpi käydä lukemassa niiden omilta sivuilta tai 

tällaisesta uutisportaalista. Monet käyttävät Amppareita ihan sellaisenaan käy-

den lukemassa sieltä kiinnostavien aihepiirien uutisia pysyäkseen ajan tasalla 

tapahtumista maailmalla ja kotimaassa. Amppareihin on kuitenkin mahdollista 

rekisteröityä, jolloin uutissyötteitä on mahdollista räätälöidä ja valita itselle mie-

luiset syötteet. Tällöin kaikki turhat syötteet jäävät pois. Lisäksi ilmaisten Amp-

pareiden rinnalle on kehitetty maksullinen Witpik (alkujaan AmpparitPro), jonka 

voi räätälöidä täysin haluamakseen. Myös muita maksullisia uutisseurantoja 

löytyy Suomestakin jo useita, mm. M-Brain. (Sihvonen 2008.)  

5.2.4 Sosiaaliset verkostot 

Sosiaalinen media on nykypäivänä saavuttanut suuren suosion. Sosiaalisesta 

mediasta puhuttaessa tarkoitetaan erilaisia verkkopalveluja, joiden avulla voi-

daan jakaa ja tuottaa erilaisia sisältöjä, kuten kuvia, tekstiä ja linkkejä. Erilaisia 

sosiaalisen median verkostoja ovat mm. Facebook, Twitter ja LinkedIn. Sosiaa-

lisen median palveluista on tullut tärkeitä myös ammatillisesti. Niitä käytetään 

usein ammatillisesti oman alan seuraamiseen ja tiedonhankintaan. (Haasio 

2011, 123–132.)  

Facebook on nykyään monella käytössä. Facebookia käytetään paljon vapaa-

aikana yhteydenpitoon kavereiden kanssa ja muuten ajanvietteenä. Faceboo-

kissa on kuitenkin myös paljon hyödyllistä tietoa. Monet lehdet jakavat uutisiaan 

Facebookin kautta ja samoin monet yhteisöt ja yritykset tiedottavat Facebookis-

sa, kuten Suomen kirjastoseura (kuva 5). Facebook on nykyään myös yhtey-

denpidon ja verkostoitumisen väline, jolla saadaan yhteys kollegoihin ja tuttaviin 

myös työelämässä.  
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Kuva 5. Suomen kirjastoseuran Facebook-sivusto (2013).  

Twitter on mikroblogi, jossa kirjoitetaan enintään 140 merkin pituisia juttuja. 

Mukaan voidaan liittää myös kuvia ja videoita. Twitter on nopea ja helppo tapa 

seurata jotain haluamaansa kohdetta. (Haasio 2011, 145–146.) Esim. Kauppa-

lehti twiittaa uutisiaan Twitterissä (kuva 6). Ja kuten Facebook, myös Twitterillä 

voidaan pitää yhteyttä kollegoihin ja tuttaviin. Yksi Twitterin parhaita puolia, on 

mielestäni tapahtumien ja ilmiöiden seuraaminen. Esimerkkinä tästä on IFLA 

2012 Helsinki -tapahtuma elokuussa 2012. Monet kirjastoalan ammattilaiset 

twiittasivat tapahtumasta Twitterissä käyttäen hästägiä #wlic2012. Kyseistä häs-

tägiä seuraamalla pääsi lukemaan kaikkea tapahtumasta twiitattua ja näin pääsi 

osallistumaan tapahtumaa olematta paikalla. Twitterin tyylinen mikroblogi on 

myös kotimainen Qaiku, joka ei kuitenkaan ole saavuttanut samanlaista suosio-

ta (Kalliala 2012, 122). 
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Kuva 6. Kauppalehden Twitter-sivusto (2013). 

TweetDeck on hyvä apuväline Twitterin lisäksi. Sillä pystyy seuraamaan useita 

twitter-tilejä ja lisäksi yhtä Facebook-tunnusta (Sulopuisto 2012). TweetDeckis-

sä twiittejä voi järjestää ja vaikka ajastaa viestien lähtemisen. Toinen apuväline 

sosiaalisten verkostojen seuraamiseen on Friendfeed (Kalliala 2012, 113). Sen 

avulla voi seurata ystäviensä toimintaa sosiaalisessa mediassa yhdessä pai-

kassa, niin bloggauksia, videoita, kirjanmerkkejä ja muuta toimintaa.   

LinkedIn on myös suosittu sosiaalisen median väline. Monissa LinkedInistä 

kirjoitetuissa jutuissa, kuten esim. Korpimies (2012), on se mainittu nimen-

omaan työnhaun ja rekrytoinnin apuvälineenä. Se on samalla hyvä apuväline 

verkostoitumiseen ja tietyn alan asiantuntijakontaktien löytämiseen ja seuraami-

seen. Kuvassa 7 on esimerkkinä LinkedIn sivustosta konsultti ja kirjailija Pentti 

Sydänmaanlakan sivu. 
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LinkedInistä löytyy myös erilaisia ryhmiä, joihin voi kuka tahansa liittyä. Ryhmät 

liittyvät yleensä johonkin ammattiin, ja ryhmän sisällä voidaan käydä keskuste-

lua erilaisista aiheista. Myös yritykset voivat perustaa LinkedIniin omia sivujaan 

ja näitä sivuja voidaan seurata samaan tapaan kuin Facebookissa. (Leino 2012, 

147–153.)  

 

Kuva 7. LinkedIn – Pentti Sydänmaanlakka (2013). 

5.2.5 Verkkokuratointi 

Verkkokuratointi on tiedonlähteiden kommentoivaa esittelyä. Se on yksi sosiaa-

lisen media välineitä, sillä voidaan jakaa kiinnostavia artikkeleita, uutisia, kuvia 

ja verkkosivuja toisille netinkäyttäjille. Kuraattori arvioi artikkeleja ja valitsee niis-

tä parhaat ja jakaa ne muille. Kuraattori myös järjestää ja avainsanoittaa artik-
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keleita. Hän lisää kommentaarin, asettaa artikkelin oikeaan kontekstiin ja hah-

mottaa suhteita eri artikkeleiden välillä. Hyvin kuratoidut artikkelit muodostavat 

kokonaisuuden. Kuratointi on vielä melko uusi asia verkkomaailmassa, mutta 

sen suosio kasvaa kaiken aikaa, sillä se on helppo ja nopea tapa löytää ja kerä-

tä itseä kiinnostavia artikkeleita ja jakaa niitä muille. (Olander 2012a.) 

Kuratoitujen artikkeleiden seuraaminen on helppoa. Tällaisia verkkokuratoinnin 

välineitä ovat mm. Scoop.it, Pinterest ja Paper.li (Olander 2012a). Nämä kura-

tointityökalut ovat visuaalisesti houkuttelevia ulkoasultaan. Avainsanoilla voi-

daan hakea erilaisia aiheita suoraan esim. Scoop.it:stä. Seuraamalla kyseistä 

aihetta, saa omalle Scoop.it seinälle suoraan kuratoituja juttuja kyseisestä ai-

heesta. 

 

Kuva 8. Working with web 2.0 tools & mobile (2013). 
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Scoop.it on yksi hyvä verkkokuratoinnin apuväline. Scoop.it – palvelussa myös 

on helppo seurata muiden jakamia ja kommentoimia artikkeleita itseä kiinnosta-

vista aiheista (Olander 2012b). Scoop.it:ssä voi seurata itseään kiinnostavia 

aiheita tai sitten siellä voi seurata itseään kiinnostavia kuratoijia. Kuvassa 8 on 

Olanderin Scoop.it:ssä jakama web 2.0. työkaluluja koskeva kuratoitu kokoelma 

artikkeleita. 

Pinterest on vielä melko uusi visuaalinen verkkokuratoinnin apuväline. Pinte-

restissä käyttäjä kokoaa omille tauluilleen erilaisia kuvia ja videoita omista kiin-

nostuksen kohteistaan. Jos kuva on jaettu jostain verkkosivulta, pääsee kuvaa 

klikkaamalla tähän lähteeseen käsiksi. (Hakola 2012.)  

 

Kuva 9. Helsingin kaupunginkirjaston Pinterest -julkaisu Hyllyrakkautta (2013). 
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Tiedonseurannan kannalta Pinterest on mielenkiintoinen visuaalinen työkalu. 

Pinterestistä voi hakea mielenkiinnon kohteita aiheen mukaan. Pinterest on hy-

vä lähde mm. ideoiden etsimiseen.  Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston 

Hyllyrakkautta -taulu (kuva 9), johon on koottu erilaisia ja erikoisia kirjahyllyjä. 

Jotkut kirjastot jakavat Pinterestin avulla uutuushankintojaan, kuten mm. Lap-

peenrannan tiedekirjasto. Pinterestin avulla on myös helppo tallentaa (pin) omia 

mielenkiinnon kohteita, joita tulee vastaan verkossa. 

Paper.li on sanomalehtimäinen lähestymistapa verkkokuratointiin. Paper.li:n 

avulla voi kuka tahansa perustaa ”lehden”, jonka täyttää eri nettilähteistä ja so-

siaalisesta mediasta kuratoimallaan sisällöllä. Lehden voi jakaa ja toisten teke-

miä lehtiä voi tilata itselleen. Kuvassa 10 on Paper.li:ssä tehty lehti The Finland 

Daily. (Olander 2012a.) 

 

Kuva 10. Paper.li – The Finland Daily (2013). 



46 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Ritoniemi 

5.2.6 Kirjanmerkit 

Kirjanmerkkejä hyviksi havaituille verkkosivuille kannattaa tallentaa itselleen 

muistiin, myöhempää käyttöä varten. Tämä koskee varsinkin sellaisia sivuja, 

joilta ei voi tilata RSS-syötteitä, tai joille tulee uutta sisältöä harvakseltaan, mut-

ta ne ovat silti hyödyllisiä ja niitä kannattaisi muistaa käydä tarkastelemassa 

aika ajoin. Verkosta löytyy erilaisia työkaluja, joilla voidaan tallentaa kirjanmerk-

kejä eri www-sivuille. Näin muistamisen arvoisiin sivuihin pääse helposti käsiksi, 

eikä niitä tarvitse tallentaa tietyn tietokoneen selaimen kirjanmerkkeihin. Etuina 

on myös se, että tallennettuja linkkejä voi myös kommentoida. Näin paremmin 

muistaa, mitä kyseisen linkin takaa löytyy ja miksi se on muistamisen arvoinen. 

Palvelut mahdollistavat myös kirjanmerkkien jakamisen muille, joten niiden avul-

la voi hakea muiden kuvailemia kirjanmerkkejä. Tästä voi olla hyötyä etsittäessä 

hyviä verkkolähteitä tietyistä aiheista.  

 

Kuva 11. Delicious – omat kirjanmerkit (2013).  
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Tunnetuin tällainen kirjanmerkkien tallennus- ja jakopalveluja on Delicious (ku-

va 11). Deliciouksessa käyttäjät voivat myös kytkeytyä tuttuihinsa ja muodostaa 

yhteisön linkkien ympärille. Diigo on toinen vastaavanlainen palvelu. Sen käyt-

täjät voivat asentaa selaimeensa lisäosan, jonka avulla he näkevät muiden te-

kemät kommentit ja korostukset nettiä selaillessaan. (Kalliala 2012, 110–111.)  

5.2.7 Blogit  

Blogit ovat verkkosivustoja, joihin tuotettu sisältö esiintyy aikajärjestyksessä. 

Uusin kirjoitus on ensiksi ja siitä taaksepäin voi selailla aikaisempia kirjoituksia. 

Vanhempia kirjoituksia ei poisteta, vaan kaikki kirjoitukset näkyvät aikajärjestyk-

sessä arkistossa. Blogien lukijat voivat yleensä kommentoida kirjoituksia. Bloge-

ja on helppoa ja yksinkertaista perustaa ja niihin tarvittavia ohjelmia löytyy ver-

kosta useita ilmaiseksi. (Haasio 2011, 157.)  

Blogeja löytyy laidasta laitaan ja kuka tahansa voi perustaa sellaisen. Monet 

seuraavat vapaa-ajallaan erilaisia blogeja, jotka liittyvät mm. harrastuksiin tai 

joidenkin ihmisten elämään. Erilaisia blogeja voi hakea verkosta esim. Blogilis-

tasta tai Googlen blogihaulla. Monet kirjastot pitävät nykyään blogeja ja myös 

jotkut yksittäiset kirjastoihmiset pitävät omia blogejaan. Blogeista esimerkkinä 

mm. kuvitteellisen Löykkiön kirjaston blogi Löykkiön kirjastossa tapahtuu – vai-

kutteita, vihjeitä ja virikkeitä maailmalta kuvassa 12. Blogi-kirjoitusten avulla voi 

seurata erilaisia aiheita ja pysyä selvillä siitä, mikä on ajankohtaista. 

Useiden blogien ja niihin tiuhaan tukevien bloggausten käsittelyyn voi myös ko-

keilla PostRank-suodatuspalvelua. Ohjelma seuraa blogikirjoitusten suosiota 

laskemalla kommentit, joita niihin kirjoitetaan, sekä muuta niitä koskevat mai-

ninnat. Ohjelma suodattaa sitten blogikirjoituksista ne suosituimmat ja jättää 

vähemmän suositut pois. (Kalliala 2012, 121–122). Sen avulla ehkä voi seurata 

asioita, joista puhutaan paljon, mutta vähemmän huomiota herättävät asiat, jot-

ka voisivat olla mielenkiintoisia, jäävät kokonaan huomaamatta. 
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Kuva 12. Löykkiön kirjastossa tapahtuu – vaikutteita, vihjeitä ja virikkeitä maail-
malta (2013). 

5.2.8 Wikit 

Wikit ovat verkkosivustoja, joita kaikki käyttäjät voivat muokata. Ne ovat yleensä 

helppokäyttöisiä, jolloin niiden käyttö ei rajoitu vain niihin, joilla on teknisiä taito-

ja. Wikien tekemiseen löytyy useita erilaisia ilmaisia alustoja. Wikit eivät ole 

valmiita suunniteltuja verkkosivustoja, vaan ne ovat keskeneräisiä sivustoja, 

joihin tuotetaan tietoa yhteisöllisesti. Wikien rakenne ei myöskään ole etukäteen 

päätetty, vaan se muotoutuu käyttäjien mukaan. Wikejä käytetään usein erilai-

sissa projekteissa ja ne ovat myös joskus suljettuja vain kyseisen projektin si-

säiseen käyttöön. Wikejä voidaan käyttää kirjastoissa mm. kirjaston intranet-

sivustoina, viitetietopankkeina, johon eri alojen asiantuntijat voivat tallentaa hy-
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viksi havaitsemiaan linkkejä tai tietopankkina, johon kootaan erilaisia tietoja, 

joita muut voivat tarvita. (Farkas 2007, 67–84.) 

 

Kuva 13. KIWI – KDK -asiakasliittymä Finnan wiki-sivusto (2013).  

Kirjastoalalla on useita ammatillisia Wikejä, joita kuka tahansa asiasta kiinnos-

tunut pääsee seuraamaan ja etsimään tietoa kyseisestä aiheesta. Kansalliskir-

jaston Kirjastoverkkopalveluilla on palvelu- ja hankekohtaisia wikejä, joista esi-

merkkinä KDK-asiakaslittymä Finnan työskentelyyn liittyvä wiki-sivusto KIWI 

(kuva 13). Myös monilla yksittäisillä kirjastoilla on wikejä, jotkut niistä ovat kui-

tenkin vain kirjastojen sisäiseen käyttöön. 

5.2.9 Keskustelupalstat ja -listat 

Keskustelupalstat ovat hyvä tapa kommunikoida ja olla yhteydessä muiden ih-

misten kanssa. Siellä voidaan mm. keskustella ammatillisesti sellaisten kolle-

goiden kanssa, joita ei muuten tapaa. Keskustelupalstoja seuraamalla tiedetään 

mistä puhutaan ja pysytään selvillä mitä muualla tapahtuu. Esimerkkinä kirjas-
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toalan ammatillisesta keskustelupalstasta on mm. Kirjastot.fi:n Keskustelut. 

Sieltä löytyy 13 eri ryhmää, joissa voidaan keskustella eri aiheista, näistä kym-

mentä eri ryhmää on tänä vuonna käytetty. Yksi tällainen ryhmä on Kirjasto-

kaapeli – Kirjastoalan yleinen keskustelufoorumi kuvassa 14. (Kirjastot.fi 2013.) 

 

Kuva 14. Kirjastot.fi:n Keskustelut - Kirjasto-kaapeli (2013). 

Joskus voi olla myös hyödyllistä vierailla yleisillä keskustelupalstoilla seuraa-

massa keskustelua, mitä esim. kirjastoista käydään. Tällä tavalla voidaan seu-

rata mitä asiakkaat puhuvat ja minkälaisia kokemuksia heillä on kirjastoista. Va-

litettavan usein keskustelujen sävy ei kuitenkaan ole positiivinen, eivätkä ne 

aina ole mitenkään mukavaa luettavaa. Tällaisia keskusteluja löytyy mm. Suo-

mi24.fin Kirjastot -osiosta. Samasta palvelusta löytyy myös paikkakuntakohtai-

sia keskusteluja, joissa voi seurata oman lähialueen keskusteluja. Yleisiä kes-

kustelupalstoja löytyy monien organisaatioiden verkkosivuilta mm. useiden sa-

nomalehtien verkkosivuilta.  
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Kirjastoalalla on myös joitakin sähköpostitse toimivia keskustelulistoja, kuten 

FinELib-konsortion jäsenille tarkoitettu eri alojen elektronisia aineistoja koskeva 

keskustelu tieteenaloittaisten asiantuntijaryhmien keskustelulistoilla tai Linnea2-

konsortioon ja AMKIT-konsortioon kuuluvissa kirjastoissa työskenteleville henki-

löille tarkoitetut voy-alkuiset postituslistat. Keskustelulistoille liitytään lähettämäl-

lä viesti annettuun osoitteeseen. Sen jälkeen kaikki viestit keskustelussa tulevat 

omaan sähköpostiin. Keskusteluun voi osallistua lähettämällä viestin listalle. 

Tällaiset keskustelulistat ovat hyvä keino seurata ammatillista tietoa ja myös 

osallistua keskusteluun. (Kansalliskirjasto 2013a, 2013b.) 

5.2.10 Muita verkkoapuvälineitä 

Verkosta löytyy aikaisemmissa kappaleissa esiteltyjen työkalujen lisäksi paljon 

muitakin palveluja. Niitä voidaan käyttää mm. tiedonseurantaan, tiedonhakuun, 

tiedonjakamiseen, verkostoitumiseen ja kommunikointiin. Tässä on vielä lyhyes-

ti joitain niistä. 

SlideShare (kuva 15) on palvelu, jolla voidaan jakaa PowerPoint-muotoisia tie-

dostoja. Sinne voi kuka tahansa ladata tekemiään materiaaleja muiden käyttöön 

tai katsella muiden lataamia materiaaleja. Palvelussa on myös mahdollista seu-

rata kiinnostavien aiheiden PowerPoint-esityksiä tai kiinnostavien sisällöntuotta-

jien lataamia tiedostoja. (Haasio 2011, 175.)  

Verkosta löytyy myös muuta erimuotoista materiaalia. Löytyy kuvia, videoita ja 

äänitteitä. Näiden jakamiseen ja löytämiseen on useita hyviä lähteitä mm. Flickr 

-kuvapalvelu ja YouTube -videopalvelu. Molemmista palveluista voi hakea ja 

seurata itseään kiinnostavia aiheita ja tilata niistä syötteen itselleen. Netissä 

voidaan jakaa äänitiedostoja podcasteja ja videotiedostoja vodcasteja, joita 

käyttäjät voivat ladata koneilleen kuuntelua ja katselua varten. Näiden tiedosto-

jen julkaisijat jakavat tietoa uusista tiedostoista usein RSS-syötteinä. (Haasio 

2013, 101–104.) 
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Kuva 15. SlideShare – aiheesta: ammattikorkeakoulu kirjasto (2013). 
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6 TIEDONSEURANTAA SEINÄJOEN 

KORKEAKOULUKIRJASTOSSA 

Tässä luvussa on kerrottu tiedonseurannan nykytilasta Seinäjoen korkeakoulu-

kirjastossa. Tiedonseurantaa henkilökunnan keskuudessa on kartoitettu webro-

pol-kyselyllä. Lisäksi tässä luvussa on esitelty kirjastossa toteutettu hanke, jos-

sa käytettään hyväksi erilaisia tiedonseurannan välineitä. Tiedonseuranta näkyy 

nykyään myös tiedonhaun opetuksissa ja myös siitä on kerrottu tässä. 

6.1 Henkilökunnan ajantasainen tiedonseuranta 

Webropol-kysely ajantasaisen tiedonseurannan käytöstä toteutettiin SeAMK 

korkeakoulukirjastossa syksyllä 2013. Kysely lähetettiin koko henkilökunnalle ja 

vastauksia saatiin 16 kappaletta, joten vastausprosentti oli 84 prosenttia. Kyse-

lyyn vastasi kuusi informaatikkoa (koska informaatikkoja on vain viisi, on yksi 

vastauksista mennyt väärään kategoriaan, vastaukset kuitenkin otettiin huomi-

oon), kuusi tietopalvelusihteeriä ja neljä kategoriaan muut kuuluvaa. Kyselyyn 

vastanneista suurin osa seurasi uutta ilmestyvää tietoa jatkuvasti tai päivittäin. 

Vapaa-ajalla näin vastasi 16 kappaletta ja töissä 14 kappaletta.  

6.1.1 Tiedonseurannan aiheet 

Tiedonseurannan aiheet vapaa-ajalla ja töissä olivat yllättävänkin samanlaisia. 

Muutama mainitsikin kyselyssä seuraavansa vapaa-ajalla myös töihin liittyviä 

asioita ja töissä vapaa-aikaan liittyviä asioita.  

Vapaa-ajalla tärkeimpiä seurattavia aiheita olivat uutiset yleensä maailmalla ja 

kotimaassa, alueelliset uutiset, harrastuksiin, arkipäivän käytännön asioihin se-

kä viihteeseen ja ajanviettoon liittyvät aiheet (kuvio 8). Töissä eniten seurattuja 

aiheita olivat ammattikorkeakouluja ja koulutusta, kirjastoalaa, ja omaa koh-
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dealaa koskevat uutiset sekä uutiset yleensä maailmalla ja kotimaassa ja alu-

eellisesti. (kuvio 9). 

 

Kuvio 8. Tiedonseurannan aiheet vapaa-ajalla. 

 

Kuvio 9. Tiedonseurannan aiheet töissä. 

Eniten mainittuja aiheita avoimissa vastauksissa olivat vapaa-ajalla erilaisten 

uutisten lisäksi kulttuuriin, sisustamiseen sekä kodin- ja puutarhanhoitoon liitty-

vät aiheet. Lisäksi usein mainittiin liikuntaan, kauneuteen, terveyteen ja ravit-

semukseen liittyvät asiat. Töissä seuratuimpia aiheita erilaisten uutisten lisäksi 
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olivat kirjastoalaan liittyvät asiat ja omaan kohdealaan liittyvät asiat. Lisäksi 

usein mainittiin kirjallisuuteen sekä laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät aiheet. 

6.1.2 Tiedonseurannan keinot 

Tiedonseurannan keinoja vapaa-ajalla on esitelty kuviossa 10. Siellä eniten käy-

tettyjä olivat lehtien ja kirjojen selailu, uutiset netissä, keskustelut sekä nettisivu-

jen selailu. Kuviossa 11 puolestaan on töissä käytettäviä tiedonseurannan kei-

noja, joista eniten käytettyjä olivat myös lehtien ja kirjojen selailu, keskustelut, 

nettisivujen selailu sekä uutiset ja ajankohtaiset asiat verkosta. Myös sosiaali-

nen media oli melko lailla käytetty molemmissa tapauksissa. Tiedonseurannan 

keinot olivat siis melko lailla samoja, käytettiin niitä sitten vapaa-ajalla tai töissä. 

 

Kuvio 10. Tiedonseurannan keinot vapaa-ajalla. 

Vapaa-ajalla käytetyistä keinoista mainittiin avoimissa vastauksissa useasti ra-

dio ja tv sekä erilaiset sosiaalisen median keinot; Facebook ja Twitter. Amppa-

rit.com mainittiin usein uutisten seurannan välineenä. Töissä käytetyistä kei-

noista avoimissa vastauksissa nousi eniten mainituksi sähköposti ja Kirjaston 
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intranet-sivusto Kintra. Facebook ja Twitter mainittiin myös usein, sekä RSS-

syötteet.  

 

Kuvio 11. Tiedonseurannan keinot töissä. 

6.1.3 Tiedonseurannan apuvälineet 

Kyselyssä kysyttiin vielä tarkemmin mitä erilaisia apuvälineitä käytetään tiedon-

seurantaan verkossa. Tässä ykkösiksi nousivat sähköposti ja verkkosivustot. 

Myös sosiaalinen media, keskustelupalstat ja uutispalvelut olivat paljon käytetty-

jä. Tiedonseurannan apuvälineiden käyttöä on esitetty kuviossa 12.  

Erilaisista apuvälineistä avoimissa vastauksissa mainittiin useasti sähköposti, 

uutiskirjeet ja RSS-syötteet. Erilaisista syötteenlukijoista mainittiin Netvibes, 

Feedly, iGoogle ja Scoop.it. Wikit ja blogit saivat monta mainintaa, sekä Face-

book, Twitter ja LinkedIn. Myös täällä esiin nousi useasti kirjaston intranet-

sivusto Kintra.  
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Kuvio 12. Tiedonseurannan apuvälineet. 

6.1.4 Tiedonseurannan merkitys 

Tiedonseuranta koettiin useimmiten helpoksi ja nopeaksi ja se mainittiin useaan 

kertaan tietopalvelualan ammattilaisen tärkeimmäksi tehtäväksi. Kuviossa 13 on 

esitetty millaisia hyötyjä ja haittoja tiedonseurannasta on koettu olevan.  

Enimmäkseen tiedonseuranta oli tuonut uusia ideoita, lisännyt osaamista, kehit-

tänyt ammattitaitoa ja helpottanut työskentelyä. Avoimista vastauksista nousi 

esiin monesti tiedonseurannan tärkeys. Mainittiin mm. se, että kirjaston asiak-

kaat saattavat kysyä mitä tahansa ja siksi on hyvä seurata mitä ympärillä tapah-

tuu. Myös oman kohdealan tiedonseuranta mainittiin tärkeäksi. 
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Kuvio 13. Tiedonseurannan hyödyt tai haitat. 

Tiedonseuranta koettiin myös haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Todettiin, että on 

tärkeää erotella jyvät akanoista. Tietoa tulee välillä liikaa ja se hidastaa työnte-

koa. Välillä on helppo eksyä joutaville sivuille ja juuttua turhiin keskustelupals-

toihin. Myös uutisten seurannassa koettiin, että täytyy pitää järki päässä. Yksi 

vastaaja myös totesi, että onneksi tärkeistä asioista meillä muistutetaan, että 

pysyy tuntuma siihen, mitä on tehtävä ja seurattava. Tässä näkyy, että tiedon-

seurannan yhteisöllinen merkitys on suuri ja samalla luottamus kollegoiden tie-

donjakamiseen on suuri.  

6.1.5 Tiedonseurannan kehittäminen 

Tiedonseurannan kehittämiseksi kyselyssä toivottiin koulutusta, kannustamista 

ja kokeiluja. Tiedonseurannan apuvälineitä toivottiin esiteltävä esim. lyhyissä 

tietoiskuissa. Myös uusien tiedonseurannan apuvälineiden seurantaa toivottiin. 

Kaiken kaikkiaan tiedonseurannasta toivottiin muodostuvan osa omaa normaa-

lia työpäivää. 



59 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Ritoniemi 

Myös hyvien käytäntöjen jakamista toivottiin. Tiedonseurantaa toivottiin tehtä-

väksi yhteisöllisesti jollakin välineellä, jolloin jokaisen ei tarvitsisi tehdä sitä yk-

sin. Yhtenä välineen yhteiseen tiedonseurantaan voisi olla esim. Kintra, jota 

muutenkin paljon käytetään.  

Myöskään pelkkä tiedonseuranta ei välttämättä ollut tärkeintä. Tärkeäksi koet-

tiin, että mietitään mikä on tarkoituksenmukaista, hyvää ja mikä kantaa ja auttaa 

olennaisesti peruskirjastotyötä. Toivottiin myös listaa hyvistä ja tärkeimmistä 

seurattavista asioista kirjastoalalla. 

6.1.6 Kyselyn eroavaisuudet ja yhtäläisyydet 

Erot henkilökunnan keskuudessa eivät olleet suuria.  Seuratut aihepiirit niin va-

paa-ajalla kuin töissäkin olivat hyvin pitkälle samanlaisia eri henkilöstöryhmissä. 

Erilaisia uutisia seurataan niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Töissä taas tärkeim-

miksi aihepiireiksi nousivat myös kirjastoalan uutiset ja oman kohdealueen ai-

heet.  

Tiedonseurannan välineissä tuli vastaan eniten eroja. Informaatikkojen vastauk-

sista (viidessä vastauksessa kuudesta) nousi esiin monipuolisimmin erilaisia 

välineitä, joita tiedonseurantaan käytetään. Myös heidän vastauksensa avoimiin 

kohtiin olivat pitempiä ja sisälsivät tarkempia erittelyjä käytetyistä välineistä. Va-

paa-ajalla erot eivät olleet niin suuria, mutta töissä informaatikot käyttivät 

enemmän ja monipuolisemmin sosiaalista mediaa ja muita verkon välineitä. 

Myös tietopalvelusihteerit käyttävät erilaisia apuvälineitä, mutta heidän joukos-

saan hajontaa oli enemmän. Kategorian muut kuuluvien vastaajien osasta vas-

tauksista näkyi laaja ja monipuolinen eri välineiden käyttö.    

6.2 Yrittäjyyskirjasto – seuraa yrittäjyystietoa 

Yrittäjyyskirjasto on Seinäjoen korkeakoulukirjastossa kehitetty uusi verkkopal-

velu, jonka tavoitteena on tiedonseurannan ja tiedonhaun helpottaminen. Verk-

kosivusto keskittyy yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen liittyvän uuden am-
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matillisen ja tutkimustiedon välittämiseen kaikille siitä kiinnostuneille. Yrittäjyys 

ja liiketoimintaosaaminen ovat tärkeitä aihealueita, sille ne ovat yksi Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun strategian keskeinen profiilialue ja niiden edistämisen nä-

kökulma sisältyy kaikkiin ammatti- ja tutkimusaloihin. 

Yrittäjyyskirjaston idea syntyi jo n. 15 vuotta sitten. Alun perin ideana oli perus-

taa kirjastoon jonkinlainen nurkkaus, johon koottaisiin kaikenlaista aiheeseen 

liittyvää materiaalia. Idea kuitenkin jäi hautumaan ja vuosia myöhemmin, kun 

tekniikka mahdollisti toisenlaisen toteutuksen, alettiin Yrittäjyyskirjastoa uudel-

leen suunnitella. Yrittäjyyskirjasto toteutettiin Etelä-Pohjanmaan liiton (EAKR) ja 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rahoittamassa Yrittäjyyden tietokeskus -

hankkeessa ajalla 1.9.2011–31.8.2013. Hankkeen projektipäällikkönä ja ainoa-

na työntekijänä toimi informaatikko Jaana Latvanen. Hankkeella oli myös ohja-

usryhmä, johon kuuluu edustajia Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Koulutus-

keskus Sedusta, Seinäjoen yliopistokeskuksesta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja 

Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä. 

Jaana Latvanen on kertonut, että Yrittäjyyskirjaston perustan muodostaa verk-

kosivusto (kuva 16), joka on laadittu Tietotalon Infoweb -julkaisujärjestelmällä, 

mutta palvelun tuottamisessa hyödynnetään erilaisia sosiaalisen media työkalu-

ja. Näitä työkaluja ovat mm. Twitter, RSS-syötteet, Feedly ja uutiskirjeet, joilla 

ajantasaista tietoa seurataan. Esiinnousseet mielenkiintoiset asiat jaetaan Yrit-

täjyyskirjaston verkkosivustolla jakamalla ne Scoop.it:ssä. Scoop.it:ssä jaetut 

uutiset tulevat automaattisesti Yrittäjyyskirjaston sivuille RSS-syötteinä suoraan 

oikeisiin kategorioihin (Yrittäjyyskirjaston poiminnat). Erilaisia aiheeseen liittyviä 

lehtiä ja niiden uusimpia artikkeleita seurataan RSS-syötteinä Netvibesin avulla. 

Erilaisten syötevirtojen tuottamiseen käytetään myös YahooPipesia. 

Osa verkkosivulle tulevasta tiedosta tulee syötteinä suoraan tai YahooPipesin 

kautta tuotettuna, mutta sivuston ylläpitäminen vaatii kuitenkin myös paljon käsi-

työtä, tietoa on etsittävä ja valikoitava eri lähteistä. Tietoa on myös arvioitava ja 

suodatettava. Tarkoituksena on, että verkkosivustolle valikoidaan ja nostetaan 

esiin uusia tutkimuksia, uutta ammattikirjallisuutta, mielenkiintoisia artikkeleita ja 

erilaisia verkkomaailman sisältöjä. 
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Kuva 16. Yrittäjyyskirjaston Liiketoiminta-alasivu (2013). 

Verkkosivun lisäksi Yrittäjyyskirjasto on aktiivisesti mukana Twitterissä. Yrittä-

jyyskirjastolla on yli 400 seurattua Twitterissä ja myös yli 400 seuraajaa. Twiit-

tauksia on kertynyt lähes 800 kappaletta. Twitterin twiitit menevät myös Yrittä-

jyyskirjaston Facebook-sivulle ja näkyvät verkkosivustolla. Lisäksi Yrittäjyyskir-

jastolla on oma blogi nimeltä EntResThing, jossa on erilaisia kirjoituksia liittyen 

Yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen. Blogi on toteutettu WordPressillä. 

Yrittäjyyden tietokeskus -hanke on jo päättynyt vähän aikaa sitten ja perustettu 

Yrittäjyyskirjasto-verkkopalvelu on nykyään osa Korkeakoulukirjaston normaalia 

toimintaa. Sen ylläpitoon voivat osallistua, Jaana Latvasen lisäksi, koko muu 
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kirjaston henkilökunta, mm. twiittaamalla, kirjoittamalla blogikirjoituksia sekä 

valikoimalla ja arvioimalla verkkosivulle tulevia nostoja.  

6.3 Tiedonseuranta tiedonhaun opetuksissa 

Korkeakoulukirjaston informaatikot hoitavat eri koulutusohjelmien tiedonhaun-

opetukset. Yleensä nämä pitävät sisällään kirjastonkäytön opetuksen ja tiedon-

haun perusteet ensimmäisenä vuonna ja tiedonhaun syventävän opetuksen 

kolmantena vuotena, kun alkaa päättötyön tekeminen. Eri koulutusohjelmissa 

tiedonhaun opetus toteutetaan kuitenkin hieman erilailla ja eripituisina kokonai-

suuksina. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma on ainoa, jossa Korkeakou-

lukirjaston informaatikot eivät käy tiedonhakua opettamassa, heillä tätä opetusta 

sisältyy koulutukseen muutenkin runsaasti.  

Kartoitin suullisesti ja sähköpostitse kirjaston informaatikkojen käytäntöjä. Kaikki 

informaatikot kertovat joko ottaneensa, tai aikovansa tänä lukuvuotena ottaa, 

tiedonhaun opetuksen joukkoon myös tiedonseurannan. Opiskelijoita opetetaan 

tunnistamaan oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja tärkeimmät tiedontuotta-

jat. Tiedonseurannan merkitys ja tärkeys tulevat näin esiin jo perustiedonhaun 

opetuksissa. Tiedonseurannassa opetettavia välineitä ovat mm. ammattilehtien 

seuraaminen, sosiaalinen media (kuten Facebook, Twitter tai LinkedIn) sekä 

RSS-syötteet ja niiden lukulaitteet (kuten Netvibes tai Feedly). 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa on mietitty, mitä tämän kehittämistyön aikana on opittu, sekä 

minkälaisia kehittämisehdotuksia on työn tekemisen aikana ilmennyt oman or-

ganisaation tiedonseurannan parantamiseksi. Lisäksi on mietitty hieman tule-

vaisuudessa mahdollisesti vastaan tulevia haasteita. 

7.1 Kehittämistyön pohdinta 

Kehittämistyö sai alkunsa tunteesta, että pitäisi paremmin seurata ajankohtaisia 

asioita, jotta pysyisi kehityksessä mukana. Oletuksena oli myös, että siitä voisi 

olla hyötyä osaamisen ja ammattitaidon kannalta myös koko organisaatiolle. 

Toisena alkusysäyksenä toimi Seinäjoen korkeakoulukirjastossa alkutekijöissä 

silloin ollut Yrittäjyyden tietokeskus -hanke, jonka tarkoituksena oli perustaa 

verkkosivusto, jossa seurattaisiin ajantasaista yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaa-

miseen liittyvää tietoa.  

Tavoitteena kehittämistyölle silloin alussa oli se, että löytäisin ja oppisin käyttä-

mään mahdollisimman paljon erilaisia apuvälineitä, joilla tietoa voisi seurata. 

Tavoitteena oli, että näitä apuvälineitä voisi sitten organisaatiossa opettaa muil-

lekin. Ajatuksena oli myös, että voitaisiin koota lista kaikista tärkeistä kirjasto-

alan tiedonlähteistä, joita kannattaisi seurata. Tämä ajatus nousi myös tehdyssä 

kyselyssä esiin yhden vastaajan toiveissa tiedonseurannan kehittämisen suh-

teen. 

Kehittämistyön edetessä olen kuitenkin ymmärtänyt muutaman tosiseikan: 

 Kaikkea mahdollista tietoa ei tarvitse eikä pysty seuraamaan. 

 Eri ihmiset ovat kiinnostuneet erilaisista asioista ja tarvitsevat työssään erilaisia 

tietoja, näin ollen seurattavat tiedot ovat erilaisia. 

 Tiedonseurannan apuvälineiden määrä tai seurattavien asioiden määrä ei rat-

kaise, vaan se, että seurataan oikeita asioita oikeista syistä. 
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 Ennen kaikkea tiedonseuranta on sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa, jota voi-

daan tehdä yhdessä. 

Näiden oppimieni asioiden pohjalta, olen seuraavassa kappaleessa esittänyt 

joitain asioita, joita voisimme organisaatiossa tehdä tiedonseurannan paranta-

miseksi. Jokaisen on mietittävä tiedonseurantaa omalta osaltaan, mutta on tär-

keää miettiä myös kokonaiskuvaa organisaation kannalta. 

7.2 Kehittämisehdotukset 

Tässä on joitain kehittämisen arvoisia kohteita Seinäjoen korkeakoulukirjastos-

sa. Mukana on myös valmiita hyviä käytäntöjä, joita kannattaa edelleen toteut-

taa ja kehittää edelleen. Ensiksi on käsitelty joitakin kohtia osaamisen johtami-

sen näkökulmasta. 

Osaamiskartoitusta tai osaamistarpeiden määrittelyä ei ole tehty Seinäjoen 

korkeakoulukirjastossa, kuten ei myöskään kehysorganisaatiossa Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa. Osaamiskartoituksen tekemisestä voisi olla hyötyä or-

ganisaatiolle. Hätösen (2013) mukaan osaamisen ja strategian on oltava kes-

kenään yhteydessä. Strategiasta määritellään, mitä osaamista tässä organisaa-

tiossa tarvitaan ja sitä sitten lähdetään kartoittamaan. Osaamiskartoitusta ei 

tehdä vain kartoituksen vuoksi vaan osaamisen kehittämistä varten. Myös pie-

nessä organisaatiossa osaamiskartoituksen tekemisestä ja osaamistarpeiden 

määrittelystä olisi hyötyä kokonaiskuvan muodostamisen kannalta, organisaati-

on osaaminen yhdessä on enemmän kuin yksittäisten työntekijöiden osaamisen 

summa.  

Kehityskeskustelut on toinen hyvä keino määritellä osaamista. Kehityskeskus-

telut on käyty kirjaston johtajan kanssa vuosittain jo pitkään. Kehityskeskuste-

luissa käydään mm. läpi jokaisen työntekijän työtehtävät ja työhön liittyvät vas-

tuut. Samoin käydään läpi jokaisen työtekijän kanssa työntekijän osaaminen ja 

miten osaamista olisi tarpeen kehittää. Nämä kohdat on määritelty kehityskes-

kustelusuosituksessa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011). Kehityskeskuste-

luissa kirjaston johtaja saa hyvän yleiskuvan työyhteisön tilanteesta. Tältä poh-
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jalta on jokaisen hyvä miettiä eteenpäin, mitä tietoja ja taitoja tarvitaan työtehtä-

vien suorittamiseen ja oikeanlaisen osaamisen saavuttamiseen. Tältä pohjalta 

voidaan myös miettiä, mm. minkälaista ajantasaista ammatillista tietoa tarvitaan 

näiden työtehtävien suorittamiseen. Tiedonseurannan aloittamiseksi jokaisen 

täytyykin itse määritellä se, millaista tietoa tarvitsee ja millaista tietoa haluaa 

seurata. Kaikkea mahdollistahan ei kukaan voi seurata uupumatta, eikä toki 

tarvitsekaan. Jokaisen täytyy määritellä omat tarpeensa ja kehityskeskusteluista 

saattaa olla hyötyä tässä. 

Tiedonjakaminen on tiedonseurannan tärkeä sosiaalinen puoli. Saatua tietoa 

täytyy myös jakaa muille. Näin voidaan myös helpottaa sitä, ettei kaikkien tarvit-

se seurata kaikkea mahdollista. Yhdessä on myös helpompi pohtia mitä kannat-

taa seurata. Toisilta saa hyviä vinkkejä ja esimerkkejä. Tiedonjakamiseen ja 

tiedonseurannan miettimiseen hyviä keinoja ovat mm. kokoukset, tiimit ja kirjas-

ton intranet-sivusto. Myös sähköposti on yksi tärkeä keino tiedonjakamiseen. 

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu hieman tarkemmin näistä keinoista. 

Erilaisia kokouksia pidetään Seinäjoen korkeakoulukirjastossa useita. Ne ovat 

jo valmiina olevia hyviä käytäntöjä tietojen jakamiseen ja yhdessä pohtimiseen. 

Henkilöstökokous, johon koko henkilökunta osallistuu, pidetään useita kertoja 

lukuvuodessa. Nämä tilaisuudet ovat hyviä tiedonjakamisen paikkoja. Lisäksi 

informaatikot kokoontuvat keskenään lukuvuoden aikana keskustelemaan hei-

dän töihinsä liittyvistä asioista, samoin tekevät myös tietopalvelusihteerit keske-

nään. Myös muiden työryhmien kokouksia on, kuten viestintätyöryhmän ja ko-

koelmatyöryhmän kokoukset. Kokoukset ovat hyviä tiedonjakamiseen ja myös 

yhdessä sen pohtimiseen, mitä kirjastoammatillista tietoa tarvitaan ja minkälais-

ta kirjastoammatillista osaamista tarvitaan. Näitä yhteisiä kokouksia on tärkeää 

jatkossakin jatkaa. 

Tiimejä käytetään myös Seinäjoen korkeakoulukirjastossa. Informaatikoiden 

vastuualueet on jaettu eri informaatikoille koulutusaloittain. Samoin myös tieto-

palvelusihteerien kesken on jaettu vastuu eri koulutusohjelmien seuraamisesta. 

Yhdessä kyseiset informaatikko ja tietopalvelusihteeri muodostavat tiimin. Näitä 

tiimejä on jo aikaisemmin hyödynnetty mm. aineistojen hankinnan miettimisessä 
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ja ko. alan tietokantojen käyttöön perehdyttämisessä. Yhtälailla nämä tiimit voi-

sivat miettiä kyseisen alan tiedonlähteitä ja niiden seuraamista. Varsinkin sen 

miettiminen, mitä näiltä tietyiltä koulutusaloilta kannattaisi seurata, on tärkeää. 

Informaatikot voisivat myös opastaa muita eri tiedonseurantatyökalujen käytös-

sä. Kyseisen tiimin informaatikko ja tietopalvelusihteeri ovat myös usein yhtey-

dessä kyseisten koulutusalojen opettajiin ja muuhun henkilökuntaan ja pysyvät 

näin ajan tasalla siitä, mitä näillä koulutusaloilla tapahtuu Seinäjoen ammatti-

korkeakoulussa. Viimeaikaisten koulutusten keskittämisten ja koulutusohjelmien 

ja työntekijöiden vähentämisten myötä on tärkeää varmistaa kaikkien nykyisten 

koulutusalojen seuranta ja se, että jokaiselle koulutusalalle löytyy tällainen tiimi. 

Kirjaston intranet-sivustolla Kintralla on keskeinen rooli kirjaston jokapäiväi-

sessä toiminnassa. Sivustolle on koottu kaikki keskeiset dokumentit; menettely-

tavat ja ohjeet, kokousmuistiot, ajankohtaiset tapahtumat sekä ajankohtaisia 

uutisia. Jokainen kirjaston henkilökunnasta seuraa sivun tapahtumia päivittäin ja 

sen merkitys tiedonseurannassa näkyi henkilökunnalle tehdyssä kyselyssäkin.  

Kirjaston suunnittelijoiden mukaan intranet-sivustoa tullaan uudistamaan. Ny-

kyinen intranet-sivusto on toteutettu Sharepoint-ohjelmistolla. Jatkossa kun in-

tranet-sivuston uudistamista aletaan miettiä, kannattaa siinä ottaa myös huomi-

oon tiedonseurannan ja tiedonjakamisen näkökulma. Miten siellä voitaisiin hel-

posti jakaa ajankohtaisia uutisia ja muita keskeisiä asioita, jotta kaikki pysyisivät 

niistä ajan tasalla. Voitaisiin myös miettiä, pystyisikö vaikka jotain muita verkko-

palvelujen välineitä käyttää tiedonjakamiseen kirjaston henkilökunnan kesken. 

Sähköposti on edelleen tärkeä viestinnän ja tiedonjakamisen kanava. Tämän 

tärkeys näkyy varsinkin eri toimipisteiden ja niiden ihmisten välillä, joita ei päivit-

täin nähdä. Sähköpostit kuitenkin helposti täyttyvät kaikenlaisista viesteistä, jo-

ten siihen nähden intranet-sivusto on ehkä parempi myös tietojen tallentamisen 

kannalta.  

Koulutus ja työpajat olisivat hyödyllisiä. Tiedonseurannan apuvälineitä voi ku-

ka tahansa toki opetella itsekseen ja ottaa käyttöön, mutta niiden opetteluun ja 

testaamiseen voisi olla hyödyllistä järjestää myös koulutusta ja työpajoja. Alan 
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asiantuntijan koulutus sosiaalisen median käytöstä kirjastoissa olisi varmasti 

hyödyllinen jokaiselle. Mutta myös työpajoja oman henkilökunnan kesken voi-

taisiin järjestää. Niissä voitaisiin yhdessä käydä läpi hyväksi havaittuja apuväli-

neitä, sekä tässä työssä esiteltyjä, että muuten käytettyjä ja kokeiltuja välineitä. 

Jokainen pääsisi kokeilemaan ja testaamaan yhdessä muiden kanssa. Näistä 

apuvälineistä voisi jokainen sitten valita itselleen sopivat ja ottaa ne halutessaan 

käyttöön, joko seuratessaan tietoa vapaa-ajalla tai töissä tai sekä että. Tai olla 

ottamatta välineitä käyttöön, jos toteaa ne hankaliksi ja aikaa vieviksi.  

Työpajat ovat muutenkin hyviä toimintamuotoja yhteisöllisyyden ja sosiaalisen 

kanssakäymisen kannalta. Erilaisten verkkoapuvälineiden tunteminen on hyö-

dyllistä, ei ainoastaan oman käytön takia, vaan myös sen takia, että niitä käyte-

tään mm. kirjaston omilla verkkosivuilla ja myös kirjaston asiakkaat niitä yhä 

enemmän käyttävät tai tarvitsevat. Kannattaa toki muistaa, että varsinkin sosi-

aalisen media työkalut muuttuvat, uusia tulee ja vanhoja poistuu, mutta vanho-

jen tunteminen helpottaa uusien käyttöönottoa ja usein myös tiedot voidaan siir-

tää vanhasta ohjelmasta uuteen. 

7.3 Tulevaisuuden haasteet 

Ajan tasalla pysyminen on tärkeää nykypäivänä missä tahansa ammatissa. Kir-

jastoissa ollaan tekemisissä tiedon kanssa joka päivä. Siksi on tärkeää, ei vain 

hakea aikaisemmin ilmestynyttä tietoa, vaan myös aktiivisesti seurata uutta il-

mestyvää tietoa. Tiedon määrä kuitenkin kasvaa yhä kiihtyvällä vauhdilla, eikä 

kaikkea voi yksi ihminen seurata. Tämän takia on osattava miettiä omia tarpei-

taan ja mielenkiinnon kohteitaan, jotta saisi selville sen mistä asioista olisi hyvä 

pysyä ajan tasalla. Ajan tasalla pysyminen on yksi keino selviytyä ja kehittyä 

jatkuvasti ammatissaan. Jatkuva ammatillinen kehittyminen on tärkeää kirjasto- 

ja tietopalvelualalla, on tärkeää, että taidot ja osaaminen ovat riittävällä tasolla 

(Brine 2005, 131–147). Tämä auttaa ylläpitämään kirjastojen ja asiakkaille tarjo-

tun palvelun maineen.  
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Ammattikorkeakoulut ovat murroksessa. Keskittäminen ja profiloituminen ovat 

päivän sanoja. Ammattikorkeakoulun opetusyksiköitä vähennetään joka puolella 

Suomessa ja aloituspaikkojen määrää pienennetään. Kirjastoilla on tärkeä 

asema ammattikorkeakouluissa, opiskelijat tarvitsevat tietoa, mutta he tarvitse-

vat myös taitoja tulevaisuutta varten. He tarvitsevat tiedonhaun opetusta selvi-

täkseen tulevaisuudessa työelämässä ja he tarvitsevat opastusta tiedonseuran-

taan. Ammattikorkeakouluissa on tärkeää soveltava oppiminen ja tiedonhaun 

opetuksen integroituminen muihin opintoihin. Näin opiskelijat oppivat heti en-

simmäisestä vuodesta lähtien tiedonhakutaitoja samalla kuin tekevät eri aihei-

den tehtäviä.  

Niskasen (2011) mukaan ammattikorkeakoulupolitiikassa korostuu tiedon moni-

naisuus, monitieteellisyys ja eri rajapintojen yhdistäminen. Tiedon lähteinä ja 

työkaluina on muukin kuin tiedetieto. Myös opetusmenetelmät muuttuvat etsi-

viksi ja kokeileviksi, ammattikorkeakoulut muuttavat koulutustaan tiedon tuotta-

jaksi. Uutta tietoa tehdään vanhan tiedon rajapinnoilla ja vaarana ovat tiedon 

väärinkäyttö, tiedon käytön osaamattomuus, tiedon pinnallisuus ja kritiikittö-

myys. Tämä ammattikorkeakoulujen uudistuva tiedon käyttäminen ja tuottami-

nen vaikuttaa myös kirjaston toimintaan. Kirjaston on pysyttävä mukana kehi-

tyksessä ja varmistettava osaamisensa. 

On myös muistettava, että ihmiset käyttäytymisensä, päätöstensä ja valintojen-

sa muovailevat ympäristöänsä, kulttuuriansa ja tulevaisuuttansa. Nykypäivänä 

kuitenkin todellisuuden perusnäkökohdat ja itse muutoksen ominaisuudet ovat 

muuttuneet. Sosiaalinen media muodostaa kiinnostavan ympäristön vuorovaiku-

tusta ja oppimista varten. Innovaatiot tietotekniikassa ja kasvava tietoisuus ym-

päristön rajoituksista saavat aikaan perustavanlaatuisen prosessin, joka vaikut-

taa teknologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin perusteisiin, sekä yhteiskunnallisel-

la että yksilötasolla. (Rubin 2011.) 

Uuden teknologian saavutuksien tieto on jännittävää ja houkuttelevaa. Näyttää 

siltä, että jokainen uusi innovaatio avaisi täysin uusia ovia edessämme. Toisaal-

ta se saa aikaan myös tunteen, että jos emme ole alituisesti mukana, putoam-

me pois. Siksi on jatkuvasti tiedettävä mitä ympärillämme tapahtuu, on oltava 
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aina saatavilla ja valppaana. Sosiaalinen media on työkalu tähän.  Se koostuu 

jatkuvasti muuttuvista välineistä ja kehitysmahdollisuuksista, ja kaikella sen mil-

joonalla muunnoksella muodostaa ratkaisevan sosiaalisen työkalun, joka mah-

dollistaa suuren joukon uusia keinoja viestinnässä, oppimisessa, työssä ja viih-

teessä. Sosiaalinen media tuo helpotusta meidän jokapäiväiseen elämäämme. 

Tähän tarvitsemme kuitenkin riittävät taidot, pääsyn sosiaalisen median vaihtu-

viin teknologisiin ratkaisuihin ja motivaatiota oppimiseen ja uudelleenoppimi-

seen. Sosiaalinen media saa myös aikaan kuvitelman asioiden ja oman elä-

mämme kontrollista, onhan internetissä valtavasti tietoa avoimesta saatavilla ja 

meidän käytettävissämme. Verkot ja sosiaalinen media ovat aikaansaaneet uu-

denlaisen sosiaalisen ympäristön ja sen säännöt ja toiminta on erilaista kuin 

ennen. (Rubin 2011.) 

Muutos ei tietenkään jää tähän, vaan verkko ja sosiaaliset työkalut kehittyvät 

edelleen. Verkon muuttuminen semanttiseksi, eli ihmisille ymmärrettävästä ver-

kosta myös ohjelmistoille ymmärrettäväksi, on viime aikoina ollut esillä. Tietoa 

ymmärtävät ohjelmat ja älykkäät agentit voisivat auttaa ihmisiä mm. löytämään 

tietoa entistä paremmin ja tehokkaammin. Tämä on jo alkanut, mutta kehitys 

jatkuu edelleen nopeasti ja nähtäväksi jää mihin kaikkeen se johtaa.  (Holmberg 

ym. 2010, 171–185.) Muutos tulee varmasti näkymään myös tiedonhaussa ja 

tiedonseurannassa, sekä kirjaston henkilökunnan keskuudessa, mutta myös 

kirjaston asiakkaiden keskuudessa.  

Osaamisen kehittäminen tulee olemaan tärkeää myös tulevaisuudessa. Pohja-

laisen (2006, 98–103) mukaan esim. henkilöstösuunnittelu on hankalaa, koska 

ei tiedetä tulevaisuuden taloudellisia tilanteita. Osaamisen johtamisessa on tär-

keää kiinnittää huomiota yhteiseen visioon ja strategiaa sekä tiedon ja osaami-

sen siirtämiseen toisille. Ihannetilanteessa osaamisen johtamisen tuloksena on 

oppiva organisaatio. Se mitä tulevaisuudessa pitäisi osata ja mihin suuntaan 

organisaation osaamista tulisi kehittää, on tietenkin arvailujen varassa. Mutta 

seuraamalla mitä ympärillämme tapahtuu, voidaan sitä kuitenkin yrittää enna-

koida. Osaamisen johtamisen keinoilla, joita esiteltiin Pohjalaisen kirjan pohjalta 
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luvussa neljä, voidaan varmistaa, että organisaatiossa on edellytykset osaami-

sen kehittämiseen ja valmiudet tulevien muutosten nopeaan reagointiin.   

Kehittämistyössä on aikaisemmissa luvuissa listattu monista eri lähteistä nou-

sevia erilaisia osaamisia, joita tulevaisuuden kirjastoammattilaisen pitäisi hallita. 

Pitäisi hallita vuorovaikutustaitoja ja pedagogisia taitoja. Olisi hallittava erilaisia 

teknologisia uusia välineitä ja ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita. Lista kasvaa 

kaiken aikaa. Monialainen osaaminen korostuu yhä enemmän joka paikassa. 

Kukaan ei kuitenkaan voi osata kaikkea. Siksi yhä tärkeämpää on verkostoitu-

minen, missä kirjastot ovat aina olleet hyviä, sekä tiedonseuraaminen ja -

jakaminen. Jokainen kehittää omaa osaamistaan ja profiloituu niihin asioihin, 

jotka ovat hänen tehtävissään tärkeitä. Seuraamalla muita kuitenkin tietää, mitä 

ympärillä tapahtuu ja mitä muut tekevät. Näin löytää oikeanlaisen ajantasaisen 

osaamisen silloin, kun sitä tarvitaan. Tiedonjakaminen on myös tärkeää, on tär-

keää tuoda esiin kaikki se, mitä kirjastoissa tehdään ja osataan. Näin voidaan 

varmistaa kirjaston tärkeys organisaation sisällä tulevaisuudessa ja ehkä saada 

uudenlaisia kumppaneita ja uudenlaisia mahdollisuuksia. Näin syntyy uuden-

laista osaamista.  
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Ajantasainen tiedonseuranta – kysely henkilökunnalle 

 
Ajantasainen tiedonseuranta on osa jokapäiväistä toimintaamme ja se tarkoittaa 

nimenomaan uusien tietojen seuraamista, ajan tasalla pysymistä. Ajantasaista 

tiedonseurantaa on mm. se, että selaamme aamuisin päivän lehden nähdäk-

semme, mitä maailmalla ja lähialuillamme on tapahtunut ja tapahtuu. Tietoa 

voidaan seurata monella eri tavalla, siihen löytyy myös monenlaisia apuvälineitä 

mm. verkossa. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää SeAMK korkeakoulu-

kirjaston henkilökunnan ajantasaisen tiedonseurannan tapoja. Minkälaista tietoa 

henkilökunta seuraa ja miten tiedonseuranta tapahtuu. 

Kyselyn tuloksia käytetään Turun AMK:n Kirjasto- ja tietopalvelualan YAMK-

kehittämistyön tekemisessä sekä jatkossa niitä hyödynnetään SeAMK korkea-

koulukirjaston kehittämisessä. 

Taustatiedot 
 

 

 

1. Mihin henkilökuntaryhmään kuulut? * 

   Informaatikko 
 

   Tietopalvelusihteeri 
 

   Muut (kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja suunnittelija) 
 

 

 

 

Tiedonseuranta vapaa-ajalla  
 

 

 

2. Miten usein aktiivisesti seuraat uutta ilmestyvää tietoa vapaa-ajalla? Uuti-
sia, ajankohtaisia tapahtumia, harrastuksiin liittyvää tietoa tai vapaa-ajan viet-
toon liittyvää tietoa. * 

   Jatkuvasti 
 

   Päivittäin 
 

   Viikoittain 
 

   Kuukausittainen 
 

   Satunnaisesti silloin tällöin 
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   En seuraa uutta tietoa 
 

 

 

 

3. Miltä aihealueilta aktiivisesti seuraat uutta tietoa vapaa-ajalla? (voit valita 
useamman) * 

 Uutiset yleensä maalimalla ja kotimaassa 
 

 Alueelliset uutiset 
 

 Talousuutiset 
 

 Harrastuksiin liittyvät aiheet 
 

 Viihteeseen ja ajanviettoon liittyvät aiheet 
 

 Opiskeluun liittyvät aiheet 
 

 Arkipäivän käytännön asioihin liittyvät aiheet 
 

 Jokin muu aihe, mikä ________________________________ 
 

 En mitään näistä 
 

 

 

 

4. Kerro tarkemmin millaista ajantasaista tietoa seuraat aktiivisesti vapaa-
ajalla. * 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

5. Miten seuraat uutta ajantasaista tietoa vapaa-ajalla? (voit valita useam-
man) * 

 Selailen lehtiä ja kirjoja 
 

 Keskustelen ystävien ja harrastuskavereiden kanssa 
 

 Tapaan tuttuja ja kuulen heiltä 
 

 Selailen nettisivuja 
 

 Luen uutisia netissä 
 

 Tilaan uutissyötteitä tai uutiskirjeitä 
 

 Luen blogeja ja keskustelupalstoja 
 

 Käytän automaattisia hakupalveluja 
 

 Sosiaalisessa mediassa 
 

 Jotenkin muuten, miten ________________________________ 
 

 En mitenkään 
 

 

 

 

6. Kerro tarkemmin miten seuraat ajantasaista tietoa vapaa-ajalla. * 
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__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 

Tiedonseuranta töissä  
 

 

 

7. Miten usein aktiivisesti seuraat uutta ilmestyvää tietoa töissä? Uutisia, 
ajankohtaisia tapahtumia, työtehtäviin liittyviä tietoja, omaan kohdealueeseen 
liittyviä tietoja, kirjastoalaan liittyviä tietoja. * 

   Jatkuvasti 
 

   Päivittäin 
 

   Viikoittain 
 

   Kuukausittainen 
 

   Satunnaisesti silloin tällöin 
 

   En seuraa aktiivisesti ajantasaista tietoa 
 

 

 

 

8. Miltä aihealueilta aktiivisesti seuraat uutta tietoa töissä? (voit valita use-
amman) * 

 Uutiset yleensä maailmalla ja kotimaassa 
 

 Alueelliset uutiset 
 

 Talousuutiset 
 

 Ammattikorkeakouluja ja koulutusta koskevat aiheet 
 

 Kirjastoalan uutiset 
 

 
Omaan kohdealaan tai työhön liittyvät aiheet (esim. liiketalous, sosiaa-
liala) 

 

 Jokin muu aihe, mikä ________________________________ 
 

 En mitään näistä 
 

 

 

 

9. Kerro tarkemmin millaista ajantasaista tietoa seuraat aktiivisesti töissä. * 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

10. Miten seuraat uutta ajantasaista tietoa töissä? (voit valita useamman) * 

 Selailen alan lehtiä ja kirjoja 
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 Keskustelen kollegoiden ja työkavereiden kanssa 
 

 Osallistun koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin 
 

 Selailen nettisivuja 
 

 Luen uutisia ja ajankohtaisia asioita verkosta 
 

 Tilaan uutissyötteitä tai uutiskirjeitä 
 

 Luen blogeja ja keskustelupalstoja 
 

 Käytän automaattisia hakupalveluja 
 

 Sosiaalisessa mediassa 
 

 Jotenkin muuten, miten ________________________________ 
 

 En mitenkään 
 

 

 

 

11. Kerro tarkemmin miten seuraat ajantasaista tietoa töissä. * 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

Tiedonseurannan apuvälineet  
 

 

 

12. Millaisia apuvälineitä käytät tai ole käyttänyt uuden ajantasaisen tiedon seu-
raamiseen verkossa? Joko vapaa-ajalla tai töissä. (voit valita useamman) * 

 Automaattiset haut 
 

 Blogit 
 

 Chatit 
 

 Keskustelupalstat 
 

 Kirjanmerkit 
 

 RSS-syötteet 
 

 RSS-syötteenlukijat 
 

 Sosiaalinen media 
 

 Sähköposti 
 

 Tapahtumakalenterit 
 

 Uutiskirjeet 
 

 Uutispalvelut 
 

 Verkkosivut 
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 Wikit 
 

 Yhteisölliset palvelut 
 

 Jotain muuta, mitä ________________________________ 
 

 En mitään näistä 
 

 

 

 

13. Kerro käyttämistäsi tai kokeilemistasi tiedonseurannan apuvälineistä ja 
ohjelmista. Esimerkkejä, hyviä ja huonoja puolia. * 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 

 

Tiedonseurannan käyttö ja hyödyllisyys  
 

 

 

14. Miten koet ajantasaisen tiedonseurannan ja ajan tasalla pysymisen? On-
ko se mielestäsi jotain alla olevista väittämistä? (voit valita useamman) * 

 Helppoa 
 

 Vaikeaa 
 

 Nopeaa 
 

 Hidasta 
 

 Tärkeää 
 

 Turhaa ajanhukkaa 
 

 Jotain muuta, mitä ________________________________ 
 

 Ei mitään näistä 
 

 

 

 

15. Onko ajantasaisesta tiedonseurannasta mielestäsi hyötyä? Onko se mie-
lestäsi jotain alla olevista väittämistä? (voit valita useamman) * 

 Helpottanut vapaa-aikaa 
 

 Tuonut uutta harrastuksiin 
 

 Vähentänyt vapaa-aikaa 
 

 Helpottanut työskentelyä 
 

 Hidastanut työskentelyä 
 

 Tuonut uusia ideoita 
 

 Luonut uusia kehittämiskohteita 
 

 Lisännyt työmäärää 
 

 Lisännyt osaamista 
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 Kehittänyt ammattitaitoa 
 

 Jotain muuta, mitä ________________________________ 
 

 Ei mitään näistä 
 

 

 

 

16. Kerro kokemuksiasi ajantasaisesta tiedonseurannasta. Esimerkkejä käy-
töstä, onnistumisia, epäonnistumisia. * 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 

 

17. Miten koet ajan tasalla pysymisen merkityksen nykypäivänä? Miten se 
vaikuttaa jokapäiväiseen elämään? Millaista merkitystä ajan tasalla olemisel-
la on omaan ammattitaitoon ja osaamiseen töissä? * 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 

 

Toiveita ja ehdotuksia  
 

 

 

18. Kerro minkälaisia ajatuksia sinulla olisi ajantasaisen tiedonseurannan ja 
ajan tasalla pysymisen kehittämisen suhteen? Toiveita, ehdotuksia?  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 

 

19. Onko sinulla muita kysymyksiä tai huomautuksia liittyen ajantasaiseen 
tiedonseurantaan tai tähän kyselyyn?  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


