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1 JOHDANTO  
          

Työelämässä on siirrytty pysyvistä ominaisuuksista kohti dynaamisia ja jatkuvia 

muutosprosesseja, jotka synnyttävät tarvetta käsitteille kuten osaamiselle 

(Niitamo 2003, 143). Epävakaus työelämässä tai ammattiin liittyvät muutokset 

saavat pohtimaan omaa ammatti-identiteettiä ja muokkaavat sitä (Eteläpelto 

2007, 92, 94). Myös kirjastoala ja tieteelliset kirjastot ovat jatkuvien muutosten 

alla digitaalisien toimintaympäristöjen ja tietoverkkojen kehityksen vuoksi (Saarti 

2007, 26-27). Vähentynyt taloudellinen tuki sekä uusien teknologioiden ja 

informaatiolähteiden räjähdysmäinen kasvu ovat saaneet kirjaston johdon 

miettimään, mitä palveluja kirjasto voi ja mitä sen tulisi tarjota. Näitä päätöksiä 

toteutettaessa joudutaan arvioimaan kirjastohenkilökunnan kykyä sopeutua 

uusiin ja muuttuviin palveluihin. Kirjastot ja yritykset kehittävät 

pätevyysvaatimuksia henkilökunnalleen tunnistaakseen osaamisen, jota 

henkilökunta tulee tarvitsemaan kohdatessaan muuttuvan ympäristön. (McNeil 

& Giesecke 2001, 49-50.) Uudet haasteet toimintaympäristössä tulevat 

vaikuttamaan osaamiseen ja kokemukseen omasta työstä. Aihetta ei ole 

kuitenkaan juuri tutkittu organisaation jäsenten tai työntekijöiden näkökulmasta.  

 

Ammatti-identiteetti ja osaaminen ovat tiiviisti toisiinsa liittyviä käsitteitä, mutta 

niitä ei varsinkaan kirjastoalalla ole tutkittu yhdessä. Tässä tutkielmassa on 

tarkoitus tutkia teemahaastattelun keinoin tieteellisten kirjastojen työntekijöiden 

kokemuksia osaamisestaan ja ammatti-identiteetistään. Tulosten on tarkoitus 

antaa ajankohtaista näkökulmaa siihen, millaisena tieteellisen kirjaston 

työntekijät kokevat oman osaamisensa suhteessa työntehtäviinsä ja millaisena 

he kokevat ammatti-identiteettinsä.   
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1.1 Tutkimuskysymykset 

  

Tämän tutkimuksen aiheena on ammatti-identiteetti ja osaaminen.  

Tarkoituksena on tutkia tieteellisessä kirjastossa työskentelevien kokemuksia 

osaamisestaan ja ammatti-identiteetistään. Tutkimuskohteena ovat tieteellisissä 

kirjastoissa eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoissa tai 

erikoiskirjastoissa työskentelevät kirjastoammattilaiset. Tutkimuksella vastataan 

seuraaviin kysymyksiin 

 

1) Millaista osaamista tieteellisten kirjastojen työntekijät tarvitsevat 

työtehtävissään? 

Miten heidän osaamisensa vastaa heidän työtehtäviään? 

Puuttuuko heiltä jokin työssä tarvittava osaamisalue? 

2) Mitkä asiat vaikuttavat tieteellisen kirjaston työntekijöiden ammatti-identiteetin 

muodostumiseen? 

Mistä osa-alueista heidän ammatti-identiteettinsä koostuu? 

Miten ammatti-identiteetti on muuttunut uran aikana? 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Ammatti-identiteetti on työn ja ihmisen välistä suhdetta kuvaava identiteetti, 

johon vaikuttavat sekä yksilölliset että sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja 

kulttuurilliset tekijät. Yksilöllisiin tekijöihin kuuluvat yksilön työhön liittyvät 

merkitykset ja sitoumukset sekä elämänhistoria. (Olesen 2001, 291; Eteläpelto 

2007, 90.)  Sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin kuuluvat muun 

muassa sukupuoleen, ikäluokkaan ja kulttuuriin liittyvät tekijät sekä 

koulutusjärjestelmät, työmarkkinat ja ammattiryhmän identiteetti (Stenström 

1993, 38; Olesen 2001, 291). Ammatti-identiteetti koostuu osaidentiteeteistä ja 

voi muuttua eri tilanteissa kuten työttömäksi jäämisten, ammatin vaihtamisen ja 

työtehtävien muuttumisen yhteydessä (Ibarra 1999, 771, 773; Beijaardin, 

Meijerin & Verloopin 2004,122; Eteläpelto 2007, 92, 94). 
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Osaaminen on työelämässä tarvittavaa, jatkuvasti kehittyvää tietoa ja toimintaa, 

joka koostuu asiatiedosta, taidoista, kokemuksesta, arvoista ja sosiaalisista 

verkostoista. Sen alakäsitteitä ovat kvalifikaatiot, kompetenssi ja ammattitaito. 

Organisaation osaamiseen kuuluvat myös prosessit, toimintatavat ja kulttuuri. 

(Sveiby 1997, 35, 39; Sydänmaanlakka 2001, 256; Hanhinen 2010, 141.)   
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2 AMMATTI-IDENTITEETTI 
 

Ammatti-identiteetin käsitteen muuttumiseen ovat vaikuttaneet viime 

vuosikymmeninä toteutetut rakenteelliset muutokset, kehityshankkeet ja 

uudelleenorganisoinnit koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. Tämän myötä puhe 

ammattilaisuudesta ja ammatti-identiteeteistä on saanut uusia näkökulmia. 

Koulutuksen suhteen arvostetaan yhä enemmän yksilöllisiä oppimispolkuja 

kulkevia moniosaajia, joilla on työelämävalmiuksia ja jotka ovat valmiita 

jatkuvaan muutokseen. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa ammatillinen identiteetti 

on kollektiivisen identiteetin sijaan muuttunut yksilöllisen osaajan tai 

asiantuntijan rooliksi. Odotukset kiinnittymisestä ja identifioitumisesta ammattiin 

kohdistuvat nyt työpaikkaan ja työorganisaatioon. Spesifit työpaikkaa koskevat 

osaamisvalmiudet ja yleiset työelämätaidot ovat arvostettuja, kun taas 

ammatillisten perustaitojen ja valmiuksien hallinnan arvostus on vähentynyt. 

(Filander 2006, 44, 51-52.) 

 

Ammatti-identiteettiä on määritelty alan tutkimuksissa hyvin erilaisin tavoin ja 

joissain tutkimuksissa se on jätetty jopa kokonaan määrittelemättä (Beijaardin, 

Meijerin & Verloopin 2004,122). Käsitteistö ei ole vakiintunutta, vaan ammatti-

identiteetin yhteydessä puhutaan myös ammatillisesta identiteetistä ja 

työidentiteetistä, joita usein käytetään myös synonyymeinä (Arasola 2008, 43).  

 

 

2.1 Ammatti-identiteettiä kuvaavat käsitteet 

 

Työhön liittyvä identiteetti on laajasti ihmisen ja työn välistä suhdetta kuvaava 

käsite, jossa yhdistyvät sekä ammattialan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset käytännöt että yksilön omat käsitykset työn merkityksestä omassa 

elämässä ja siihen kuuluvista arvoista ja eettisistä sitoumuksista. (Eteläpelto 

2007, 90.) Kyse on ammatin ja sen sisältöjen subjektiivisesta suhteesta, joka 
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perustuu pitkälti elämänhistoriaan ja on siis hyvin yksilöllinen. Ammatti-

identiteetit eivät kuitenkaan muodostu vain yksilöllisistä elämäntarinoista vaan 

niihin liittyvät myös sukupuoli, ikäluokkaan ja kulttuuriin liittyvät tekijät sekä 

koulutusjärjestelmät ja työmarkkinoiden rakenteet. (Olesen 2001, 291.)  Bukorin 

(2015, 323) mukaan opettajien identiteettiin vaikuttavat ammatillisen, 

pedagogisen ja koulutuksellisen puolen lisäksi vahvasti myös henkilökohtaiset 

elämänkokemukset. Opettajan identiteetti koostuu henkilökohtaisista ja 

ammatillisista elämänkokemuksista, joista henkilökohtaisten kokemusten puolta 

on tutkittu vähemmän.  

 

Esimerkiksi opettajan ammatti-identiteetit eivät ole täysin samanlaisia, vaikka 

heiltä odotetaan tietynlaista ammatin mukaista käytöstä ja ajattelutapaa, johon 

liittyvät tietämys ja käsitykset. Eroavaisuudet kuitenkin syntyvät siitä, millaisia 

henkilökohtaisia merkityksiä he niihin liittävät.  Ammatti-identiteetti ei välttämättä 

ole täysin yhtenäinen vaan se voi muodostua alaidentiteeteistä, jotka ovat 

enemmän tai vähemmän harmoniassa keskenään. Alaidentiteetit muodostuvat 

eri konteksteista ja suhteista, joissa henkilöt työskentelevät. Niistä osa voidaan 

nähdä koko ammatti-identiteetin ytimenä, kun osa taas voi olla hyvin 

toisarvoisia. (Beijaardin, Meijerin & Verloopin 2004, 122.)  

 

Treden, Macklinin ja Bridgesin (2012, 380) mukaan ammatti-identiteetti koostuu 

kolmen eri vaiheen kautta. Kehittyessään ammattilaiseksi henkilö muodostaa 

tietämystä, taitoja ja arvoja, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia kuin muiden 

samassa ammatissa olevien. Tämän kehityksen myötä henkilö muodostaa 

eroavaisuuksia ammattiin kuulumattomien henkilöiden kanssa. Lopuksi henkilö 

samaistuu ammattiinsa ja kokee kuuluvansa ammattiryhmäänsä. Näin ollen 

tuleminen ammattiryhmän jäseneksi tulee osaksi henkilön identiteettiä.  

 

Ammatti-identiteettiä voi tarkastella myös ammattiryhmän kautta pohtimalla, 

miten ammattiryhmä kokee itse itsensä. Identiteetin muodostumiseen tietylle 
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ammatille vaikuttavat ammatinharjoittajien selkeä tietoisuus omista 

päämääristään, pyrkimyksistään ja rooleistaan. Oma koulutusinstituutio, 

jäsentynyt toimenkuva, toiminnan yhteiskunnallinen tärkeys ja välttämättömyys 

sekä yhteiskunnallinen arvostus vaikuttavat selkiyttävällä tavalla ammattiryhmän 

identiteettiin. (Stenström 1993, 38.) 

 

Ammatti-identiteetit ovat nykypäivänä epävakaampia kuin ennen johtuen 

työelämän epävakaisuudesta ja työhön liittyvistä jatkuvan oppimisen, 

joustamisen ja liikkumisen vaatimuksista. Ammatti-identiteetit rakentuvat entistä 

yksilöllisemmiksi ja liittyvät yhä enemmän ammatilliseen kasvuun ja elinikäiseen 

oppimiseen. Identiteettiä joutuu usein pohtimaan muutostilanteissa kuten 

ammatin vaihtamisen, työtehtävien muutoksen tai työttömäksi jäämisen 

yhteydessä. (Eteläpelto 2007, 92, 94.) Ihmisten on todettu muuttavan ammatti-

identiteettiään työn muuttuessa. Korkea-arvoisempiin tehtäviin siirtyvien 

ihmisten on huomattu kokeilevan uusia rooleja etsiessä uutta, mutta ei vielä 

täysin tarkentunutta ammatti-identiteettiä. Ammatillisessa siirtymävaiheessa 

olevat henkilöt kokivat kolme vaihetta: roolimallien tarkkaileminen potentiaalista 

identiteettiä etsiessä, tekemällä kokeiluita minäkuvansa kanssa ja arvioimalla 

itseään sisäisen ja ulkoisen palautteen perusteella. Henkilöt siis ottivat mallia 

kokeneimmista työntekijöistä oman roolinsa luomiseen ja tarkkailivat muita 

luodakseen identiteettiään uudelleen. (Ibarra 1999, 771, 773.) 

 

Omasta työidentiteetistä täytyy olla nykyisin tietoinen lähes kaikissa töissä, 

koska omaa osaamista, työn tuloksia ja tavoitteita on tehtävä näkyviksi 

esimerkiksi palkkaneuvotteluissa ja työn tuloksellisuuden arvioinneissa. 

Työelämässä vaaditaan nykyisin jatkuvaa identiteetin muokkausta ja 

esittelemistä elinikäisen oppijuuden vaatimuksen myötä. Myös vapaa-aika 

koostuu erilaisista identiteettiin ja minuuteen liittyvistä valinnoista kuten 

terveystottumuksista ja kulutusvalinnoistamme. Muokkaamme siis jatkuvasti 

omaa identiteettiämme sekä töissä että vapaa-ajalla. (Eteläpelto 2007, 92, 94.)  
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Ammatti-identiteetin sijaan puhutaan nykyisin työidentiteetistä, sillä sen koetaan 

paremmin kuvaavan jälkiteollisessa yhteiskunnassa yksilön vallitsevia suhteita 

työhön. Työidentiteetti on laajempi käsite kuin ammatti-identiteetti, sillä siihen 

liittyy myös työorganisaation arvoja, tavoitteita ja palkkausta koskevat yksilölliset 

suhteet. Työidentiteetit ovat dynaamisia, elämänkulun eri vaiheissa muuttuvia ja 

merkitystään vaihtavia. Elämänkaaren eri vaiheissa työidentiteetti saattaa 

tarkoittaa erilaisia asioita. Esimerkiksi nuori työntekijä voi haluta kehittää 

laajemmin omaa identiteettiään eikä sitoa sitä johonkin kapeaan 

työidentiteettiin. Olipa ihmisen suhtautuminen työhön mikä hyvänsä on 

työidentiteetti vain osa ihmisen kaikista kilpailevista identiteeteistä. (Eteläpelto 

2007, 108-109, 139.) 

 

Walshin ja Gordonin (2008, 48) mukaan yksilöt luovat työidentiteettinsä 

liittämällä yhteen identiteettejä, joita useat sosiaaliset ryhmät heille tarjoavat. 

Jokainen sosiaalinen ryhmä tarjoaa omanlaisensa jäsenidentiteetin, jonka yksilö 

voi liittää osaksi omia yksilöllisiä identiteettejään. Useat ryhmät, joihin yksilö 

kuuluu voivat osaltaan vaikuttaa työhön, mutta tärkeimmät työsuoritukseen 

vaikuttavat ryhmät ovat yksilön organisaatio ja ammattiryhmä. 

 

Yksilön työidentiteetti pohjautuu työhön perustuvaan minäkuvaan, joka koostuu 

organisaatioon sekä ammattiin liittyvistä identiteeteistä. Näiden perusteella 

yksilö omaksuu roolit, joiden mukaan hän käyttäytyy tehdessään työtään. 

Esimerkiksi lääkäri voi mieltää olevansa ensisijaisesti sairaalan työntekijä ja 

toissijaisesti osa lääkäreiden ammattikuntaa tai toisinpäin. Nämä roolit voivat 

vaikuttaa eri tavoin työn suorittamiseen. Sairaalan työntekijänä lääkäri voi toimia 

kuluja alentavalla tavalla, mutta lääketieteen ammattilaisena hänen on 

mahdollisesti määrättävä kalliita toimenpiteitä potilaille. (Walsh & Gordon 2008, 

47.) 

 

Työidentiteetin luomisprosessi on samaan aikaan jatkuva ja muuttuva, mutta 

toisaalta se voi olla myös rajattu. Yksilöt luovat työidentiteettiään jatkuvasti 
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määrittelemällä työhön liittyviä ryhmiä kuten organisaatioita ja ammatteja, joihin 

kuuluminen sopii parhaiten heidän työhönsä ja uraansa liittyvään 

itsetuntemukseen. He tulkitsevat eri ryhmien tarjoamia identiteettejä ja niiden 

sopivuutta itseensä. Tätä prosessia kutsutaan organisaatiolliseksi 

identifioitumiseksi. (Walsh & Gordon 2008, 48.) Organisatorinen identifikaatio 

tarkoittaa kognitiivista yhteyttä, jossa organisaation jäsenen määrittelee itseään 

samoilla ominaisuuksilla, joilla organisaatio määrittelee itsensä. Organisaatio 

voi esimerkiksi kuvailla olevansa innovatiivinen ja menestyvä, ja jos sen 

työntekijät kuvailevat itseään samoin, on tapahtunut organisatorista 

identifikaatiota. (Dutton, Dukerich & Harquail 1994, 239.) Yksilöt aloittavat 

identifikoitumisen organisaatioon määrittelemällä ensin, mikä on heidän 

käsityksensä mukaan organisaation identiteetti. Yksilöt voivat luoda 

käsityksensä organisaation identiteetistä monien prosessien kautta. He luovat 

käsitystään organisaatiosta tietoisesti ja tiedostamattaan esimerkiksi 

työtovereiden kanssa tapahtuvien kahvipöytäkeskustelujen kautta tai 

tulkitsemalla yrityksen johdon puheita uutisissa. (Walsh & Gordon 2008, 49-50.) 

 

Työidentiteetin ja ammatti-identiteetin lisäksi käytetään myös käsitettä 

ammatillinen identiteetti. Stenström (1993, 31, 38) näkee ammatillisen 

identiteetin käsitteen laajempana kuin ammatti-identiteetti. Ammatti-identiteetti 

viittaa ajatukseen identiteetin kehittymisestä enemmänkin työelämässä, kun 

taas ammatillinen identiteetti viittaa koulutuksen aikana muodostuvaan 

identiteettiin.  Ammatillisen identiteetin omaavalla henkilöllä on ammatin 

vaatimat taidot ja vastuu sekä tietoisuus omista resursseistaan ja 

rajoituksistaan. Tällainen henkilö kehittää taitojaan ja ominaisuuksiaan sekä 

samaistuu oman ammattiryhmänsä normeihin ja etiikkaan.   

 

 

2.2 Ammatti-identiteetin eri ulottuvuudet 

 

Pratt, Rockmann ja Kaufmann (2006, 241, 253) ovat tutkineet, mitkä asiat 
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vaikuttavat erikoistuvien lääkärien ammatti-identiteetin muodostumiseen. 

Heidän mukaansa ammatti-identiteetti muodostuu työn ja identiteetin 

vuorovaikutussuhteessa. Yksilöiden ammatti-identiteetin eheys saattaa horjua 

heidän työskennellessään tai silloin, kun he saavat sosiaalista vahvistusta 

työsuorituksilleen. Työssä saatavan epävirallisen palautteen on huomattu 

vaikuttavan työsuoritukseen. Ammatti-identiteetti muuttui tilanteissa, joissa 

erikoistuvien lääkäreiden käsitys itsestään ammattilaisena ei vastannut työtä, 

jota he tekivät. Varsinkin negatiivisen palautteen saaminen toi erikoistuville 

lääkäreille odotuksia parantaa työtuloksiaan. Ammatti-identiteetin eheyden 

rikkoutuminen ja työskentely saattavat johtaa myös oppimiseen omasta 

ammatti-identiteetistään. Jos ihmisen käsitys itsestään ei vastaa sitä, mitä hän 

tekee, täytyy hänen joko parantaa työsuorituksiaan tai täsmentää käsityksiä 

itsestään. Tätä prosessia kutsutaan identiteetin muuttamiseksi. Yksilöiden 

käsitys pätevyydestään oli myös yhteydessä ammatti-identiteetin eheyteen. 

Tutkittavat, joiden ammatti-identiteettiä oli vähiten rikottu, tunsivat olevansa 

pätevämpiä kuin tutkitut joiden identiteetti oli rikottu. 

 

Öhlénin ja Segestenin (1998, 722-723) hoitajien ammatti-identiteettiä koskevan 

tutkimuksen mukaan ammatti-identiteetti koostuu yksilöllisestä, 

ihmistenvälisestä ja sosio-historiallisesta ulottuvuudesta. Hoitajat kuvasivat 

ammatti-identiteettinsä kokemuksena ja tunteena hoitajana olemisesta, joka on 

kiinteästi yhteydessä heidän persoonalliseen identiteettiinsä. Ammatti-

identiteetti ei kuitenkaan ollut pelkästään yksilöllinen ja henkilökohtainen 

kokemus, vaan siihen kuuluivat myös suhteet toisiin ihmisiin. Suhtautuminen 

potilaisiin, keskustelut työtovereiden kanssa ja ammattiryhmän kontrolli 

vaikuttivat ammatti-identiteetin kehittymiseen. Osa hoitajista pohti ammattiaan 

vuosikymmenten aikana tapahtuneiden muutosten kautta ja näki 

ammattiryhmällä olevan kahta erilaista mielikuvaa ammatistaan, jotka 

pohjautuvat erilaisiin sosio-historiallisiin alkuperiin. Hoitajat näkivät ammattinsa 

joko perinteisiin tehtäväorientoituneeseen kuvaan perustuen lääkärin 

apulaisena tai korkeakoulutettuina hoitoalan asiantuntijoina.   
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Olesen (2001, 291-292) on tutkimuksessaan erottanut neljä erilaista työ- ja 

ammatti-identiteettiä läpi eri ammattialojen. Jokainen neljästä tyypistä edustaa 

vallitsevaa, mutta ei toisiaan poissulkevaa tapaa suhtautua työhön. Jaottelun 

kaksi ylintä (taulukko 1) tyyppiä viittaavat sitoutumiseen työn sisältöihin ja kaksi 

alempaa vaikuttavat osaltaan työn tulokseen. Esimerkiksi vahvasti ammattiinsa 

identifioitunut opettaja voi tuntea olevansa ammattiroolissa läpi vuorokauden ja 

tehdä työtään koko persoonallaan, jolloin hänen on vaikea nähdä itsensä 

palkkatyöläisen roolissa.  Käsitteet tarkoittavat eri asioita eri ammateissa ja 

aloilla, koska ne ovat erilaisia suhteutettuna työn laatuun, organisaatioon, 

rekrytointiin ja uran rakenteeseen.  

 

 

Taulukko 1. Ammatti-identiteetin tyypit Olesenin mukaan. (Lähde: Olesen 2001, 

292.) 

Ammatinharjoittaja 

 (craftsman) 

Ammattilainen  

(professional) 

Palkkatyöläinen  

(wage labour) 

Ura-/asemasuuntautunut  

(career/position orientation) 

 

 

Olesen (2001, 296-297) näkee identiteetin jatkuvana prosessina, johon 

vaikuttavat ammattikäytännöt, sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten 

kanssa sekä tavoitteet ja muutokset, joihin ammatin täytyy sopeutua. Yksilön 

kehittyminen työssä, oppiminen ja jatkokouluttautuminen ovat vahvasti 

yhteydessä henkilön elämänhistoriaan.  

 

Ammattikuvaan liittyvät muutokset muuttavat myös henkilön käsityksiä työstään. 

Esimerkiksi insinööreillä on ollut vahva kuva omasta ammatistaan ja siitä, mitä 

kuuluu ”oikeaan insinöörityöhön”. Perinteinen työ teknisten ongelmien 

ratkaisemisessa ja työskentely eriytetyissä organisaatioissa on kuitenkin 

häviämässä. Kun tavallinen insinöörityö on murroksessa tekniikan kehityksen ja 
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muuttuvien tuotantotapojen myötä, eivät insinöörit koe enää tekevänsä oikeaa 

insinöörityötä. (Olesen 2001, 293.) 

 

Kirpal (2004, 202-203) on tutkinut työidentiteettejä laajassa ja monialaisessa  

tutkimuksessaan jakamalla ne historialliseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja 

yksilöllis-psykologiseen ulottuvuuteen. Historialliseen ulottuvuuteen voidaan 

käsittää kuuluvaksi työmarkkinoihin liittyvät kansalliset erityispiirteet ja 

käytännöt. Taloudelliseen ulottuvuuteen kuuluvat pääoman ja työvoiman 

suhteeseen liittyvät tekijät. Esimerkiksi ammatti-identiteettiin vaikuttavat 

työvoiman vaatimukset monikansallisuudesta, työn liikkuvuudesta ja 

joustavuudesta ovat yhteydessä makrotaloudellisiin tekijöihin. Sosiaalinen 

ammatti-identiteetin ulottuvuus taas viittaa sen merkitykseen suhteessa toisiin 

ihmisiin, instituutioihin ja ryhmiin kuten työkavereihin, asiakkaisiin, työryhmiin tai 

ammattiliittoihin. Sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat myös ammatillisen 

koulutuksen tai yrityksen kytkösten sosiaalistavat vaikutukset ja niiden 

liittyminen ammattietiikkaan ja identiteetin muodostumiseen. Viimeinen 

ulottuvuus eli yksilöllis-psykologinen ulottuvuus koskee yksilön ammatillista 

historiaa, urakehystä sekä työtä koskevia käsityksiä ja asenteita. Kyseinen 

ulottuvuus liittyy työn ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat henkilön yksilölliseen 

kehitykseen. Tällaisiin ominaisuuksiin voi kuulua muun muassa työn 

merkityksellisyyden kokeminen, asenne ja sitoutuminen työhön, oppiminen ja 

suoriutuminen töissä sekä suhde muihin työympäristössä.  

 

Kirpalin (2004, 218-219) tutkimuksen tulosten mukaan työidentiteetit ovat 

yksilöitymässä ja työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän joustavaa ja 

moniulotteista työidentiteettiä sekä yrittäjämäistä otetta, jonka avulla pystytään 

sopeutumaan muutostilanteisiin. Tutkimuksessa mukana olleet työntekijät eivät 

kuitenkaan kokeneet työidentiteettiään toivotun kaltaiseksi vaan vastustivat 

työntekijöihin kohdistuvia joustavuuden ja liikkuvuuden odotuksia. Suuri osa 

näistä työntekijöistä tunsi vaikeuksia selvitä nopeasti muuttuvan työmaailman 

odotuksista. Tämä puolestaan johti stressaantumiseen, kontrollin 

menettämiseen työtehtävistä, työvoiman nopeaan vaihtuvuuteen, huonoon 
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työtulokseen ja sitoutumisen puuttumiseen työnantajaa kohtaan.  

 

Työntekijöiden todettiin tarvitsevan enemmän tukea ja ohjausta selvitäkseen 

muuttuvista vaatimuksista ja vahvistaakseen käsitystään omista taidoistaan ja 

kyvyistään. Jos omaa yksilöllistä ammatti-identiteettiä ja ammatillista suuntausta 

on painetta kehittää jatkuvasti, on työntekijöille annettava enemmän valmiuksia 

sen tekemiseen. Kirpalin (2004, 218-219) tutkimuksen mukaan tällaista tukea, 

joka vahvistaisi työntekijöiden kykyä selviytyä muuttuvassa työelämässä, on 

tarjolla riittämättömästi tai ei ollenkaan. 

 

 

2.3 Ammatti-identiteetti kirjastoalalla 

 

Kirjastonhoitajien ammatti-identiteetti on kokenut muutoksia kirjastoissa 

käytettävän teknologian kehittymisen myötä. Yleisen kymmenluokituksen 

kehittymisen myötä julkaistiin kirjoituksia sisällönkuvailusta, joka liittyi 

tieteellisten dokumenttien systemaattiseen bibliografiseen käsittelyyn.  

Kirjastoalalla syntyi ero kirjastonhoitajiin ja informaatikkoihin (dokumentalist). 

Informaatikot edustivat alalla tulevaisuuteen tähtäävää suuntausta, jotka 

sovelsivat uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia ja loivat uusia 

ammattikäytäntöjä. Kirjastonhoitajat taas edustivat perinteisempää linjaa, jossa 

ammattikäytännöt perustuivat traditioihin ja uuden teknologian tuli palvella 

perinteisiä toimintamalleja. Jako informaatikkoihin ja kirjastonhoitajiin koski 

lähinnä tieteellisiä kirjastoja. Yleisissä kirjastoissa tapahtui suuria mullistuksia 

samaan aikaan ja useissa maissa yleisten kirjastojen rooli osana arvostetuimpia 

julkisia palveluita kasvoi. Samanaikaisesti kirjastojen vahvistumisen myötä säilyi 

edelleen perinteinen käsitys kirjastonhoitajuudesta moraalin vartijana, joka 

valitsi asiakkaille moraalisesti sopivaa ja hyvää lukemista. (Hansson 2010, 24-

25, 27-28.) 
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Suominen (2001, 16-17, 27-29) määrittelee kirjastonhoitajuuden liittyvän 

pääasiassa merkityksiä ja fyysistä pysyvyyttä sisältäviin dokumentteihin. Näiden 

dokumenttien kautta kirjastonhoitajat saavat erityistä tietämystä, jota tulee 

käyttää yleiseksi ja yhteiseksi hyväksi. Dokumenttien ja kirjastojen rooli 

yhteisössä ja kulttuurissa on edustaa, rakentaa ja toisaalta kyseenalaistaa 

vallitsevia käsityksiä.  Kirjastonhoitajuuden voi käsittää praktisen, poliittisen ja 

teknisen ulottuvuuden kautta. Praktinen kirjastonhoitajuus kuvaa kulttuurin 

uudelleen tuottamisen ja välittämisen näkökulmaa. Poliittisella tarkoitetaan 

yhteisön eri jäsenten välisiä suhteita ja pyrkimyksiä sekä valtaa. Tekninen 

ulottuvuus kuvaa kykyä tuottaa vaikutuksia, joiden avulla saavutetaan haluttuja 

päämääriä. Näiden päämäärien toivottavuus ja suotavuus taas määräytyvät 

suhteessa praktisen ja poliittisen ulottuvuuksien piirissä.  

 

Tieteellisten kirjastojen perinteinen identiteetti on rakentunut palvelun, 

kokoelmien ja kirjastotilojen varaan. Analogisen ympäristön muuttuminen 

digitaaliseksi luo haasteita kirjastonhoitajuudelle tieteellisissä kirjastoissa. 

Kirjaston kokoelmien olemassaolo on perustunut niiden kyvylle tarjota tietoa 

keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Nykyisin digitaalisten ympäristöjen myötä 

tiedon kustannukset ovat laskeneet sekä hinnan että saatavuuden suhteen 

mitattuina. Tiedon saatavuus on usein vain muutaman klikkauksen päässä.  

Kirjastonhoitajuus on pohjautunut palvelukulttuuriin, mutta nykyään palvelun 

toteuttaminen ilman tehokasta teknologian soveltamista ei ole mahdollista. 

Kirjastojen täytyy luoda vakuuttavia internetpalveluja houkutellakseen käyttäjiä. 

Vääränlainen palvelukulttuuri sitoo kirjastonhoitajia palveluihin, joita asiakkaat 

eivät enää käytä. (Ross & Sennyey 2008, 147-148.) 

 

Hanssonin (2010, 73-75) mukaan keskustelu digitaalisista kirjastoista on tuonut 

kirjastonhoitajien ammatti-identiteetit uudenlaiseen keskusteluun. Se on 

herättänyt kysymyksiä kirjastojen roolista kuten esimerkiksi pohdintaa siitä, mikä 

on kirjaston ja kirjastonhoitajien tarkoitus. Palvelun ja digitaalisen kirjaston 
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yhdistäminen on yksi tärkeimmistä modernin kirjastonhoitajuuden kysymyksistä. 

Digitaalisen kokoelman pitää olla jollain tavalla kytköksissä kirjastoinstituutioon, 

jotta sitä voidaan kutsua digitaaliseksi kirjastoksi. Palvelujen tekeminen 

digitaalisiksi ja vastaaminen haasteisiin, joita digitalisoitunut yhteiskunta tuottaa, 

ei ole helppoa kirjastoille. Kirjoittajan mukaan kirjastot ovat kuitenkin vastanneet 

jo pitkään internetajan haasteisiin ennen kuin Kirjasto 2.0 –käsite keksittiin. 

Esimerkiksi virtuaaliset viitetietokannat tulivat yleisiksi jo 1990-luvulla ja ne 

edustavat digitaalista palvelua, joka liittyy vahvasti perinteiseen 

kirjastonhoitajuuden ydinosaamiseen. Palvelun muoto on vain muuttunut 

perinteisestä muodosta digitaaliseksi internetin myötä. 

 

Kirjasto 2.0 –käsitteellä tarkoitetaan muutosta käyttäjien ja kirjaston 

vuorovaikutuksessa, joka on seurausta uudenlaisesta sosiaalisen 

osallistumisen kulttuurista. Vuorovaikutus on mahdollistanut käyttäjien 

osallistumisen kirjastojen ja niiden palveluiden tuottamiseen sosiaalisten 

verkkopohjaisten työkalujen avulla. (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, 

Nivakoski & Widén-Wulff 2009, 25, 27.)  

 

Kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä on tutkittu myös suhteessa työhön 

kuuluvaan ohjaukseen ja opettamiseen. Tutkittavilta kirjastonhoitajilta kysyttiin, 

miten opetustyö sopii heidän rooliinsa kirjastonhoitajana ja kirjaston 

työntekijänä. Vastausvaihtoehtoina olivat opetustyön kokeminen joko rasitteena, 

velvollisuutena tai osana ammatti-identiteettiä. Suurin osa tutkimukseen 

vastanneista piti opetustyötä ammatti-identiteettiin kuuluvana, mutta osa koki 

opetustyön velvollisuudeksi tai odotuksiin vastaamiseksi. Pieni vähemmistö 

vastaajista koki opetustehtävät rasitteeksi. Kuitenkin lähes puolet vastaajista, 

jotka kokivat opetustyön velvollisuudeksi ja odotusten täyttämiseksi pitivät sitä 

myös osana ammatti-identiteettiään. Myös vastaajien antamissa laadullisissa 

vastauksissa tuli selvästi esille, että opettaminen koetaan oleelliseksi osaksi 

kirjastotyötä. (Julien & Genuis 2011, 107.) 
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Sinikara (2007, 119-123) on tutkinut kirjastoammattilaisten maailmankuvan 

muutosta ja arvoja yliopistokirjastoympäristössä. Osana hänen 

tutkimusaineistoaan on kirjastoammattilaisten kirjoittamia 

elämänkertakuvauksia, joissa näkyvät kirjoittajien arvot ja maailmankuva 

suhteessa työhön. Elämäntarinoissa tulivat usein esiin palvelutyöhön ja 

asiakkaisiin liittyvät seikat sekä kirjastoammattilaisten halu kehittää itseään 

ammatillisesti. Kirjastoammattilaiset kokivat palvelutyön motivoivaksi ja ihmisten 

kohtaamisen antoisaksi. Tutkimuksen mukaan kirjastonhoitajat kokivat työn 

merkityksen suureksi ja kirjastohoitajuus käsitettiin jopa enemmän 

elämäntapana kuin ammattina. Työn positiivisten kokemusten lisäksi esiin nousi 

myös turhautumista ja pettymyksiä. Työ koettiin välillä haasteettomana ja 

rutiininomaisena. Myös pieni palkka ja arvostuksen puute nousivat ongelmiksi. 

Pettymyksen ja turhautumisen tunteet liittyivät usein kirjastonhoitajan uran 

ensimmäisiin vuosiin valmistumisen jälkeen. Työntekijät olivat kokeneet 

arvojensa joutuneen koetuksilla työtilanteissa, jotka liittyivät eri asiakasryhmien 

yhdenvertaisuuteen, aineiston valintaan liittyviin periaatteisiin ja 

asiakaspalvelusäännöistä sopimiseen. Työn arvoihin vaikuttivat myös 1990-

luvulla tapahtuneet suuret muutokset, jotka tutkimukseen vastanneiden mukaan 

vähensivät työhön liittyviä motivaatiotekijöitä kuten työn iloa ja yhteishenkeä ja 

lisäsivät kilpailua.  

 

Okko (1987, 107-110) käsittelee kirjastotyön etiikkaa ja ammatti-identiteettiä 

Kirjastotyön periaatteet -koodin kautta. Okko jäsentää koodin avulla 

kirjastonhoitajuutta ammattina ja työnä ja määrittelee kirjastonhoitajuuden 

käsitystä. Kirjastonhoitajuus on eriytynyt ajattelu- ja toimintatapa, jonka vuoksi 

se on kehittynyt omaksi ammatikseen. Ammatin tietoja ja taitoja voidaan käyttää 

hyväksi muuallakin kuin kirjastossa, jossa sitä kuitenkin yleisimmin harjoitetaan 

ja jossa se on syntynyt. Ammatin ytimenä on liittää erilaiset ihmiset ja heidän 

tarvitsemansa tai muulla tavalla merkitykselliset aineistot yhteen eri tavoilla. 

Yhteen liittäminen tapahtuu joko käytännön kirjastotyössä tai luomalla sille 

paranevia edellytyksiä ja lisäämällä tehtäväalueen syvempää ymmärrystä. Tätä 
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työtä kutsutaan kirjastollis-bibliografiseksi työksi, jota tehdään kirjastoissa ja 

muissa toimipaikoissa. Kirjastollis-biblografinen työ käsittää kaiken ihmisten ja 

aineistojen liittämiseen kuuluvan älyllisen ja käytännöllisen työn. (Okko 1987, 

107-110.) 

 

Kirjastotyön periaatteet -koodin mukaan kirjastotyö voidaan jäsentää neljään eri 

periaatteeseen. Ensimmäinen niistä on kirjastotyö ja yhteiskunta, johon sisältyy 

työn tavoite eli luoda ihmisille mahdollisuuksia saada käsiinsä tarvittavat tiedot 

ja dokumentit. Toisena periaatteena on asiakaspalvelu, joka käsittää asiakkaan 

kunnioittavan kohtelun ja kirjastotyöntekijöiden puolueettoman ja 

luottamuksellisen toiminnan asiakkaita kohtaan, jotta kirjaston palvelut pysyvät 

käyttäjien silmissä mahdollisimman luotettavina. Kolmas periaate käsittelee 

kirjastoalalle tarvittavaa koulutusta. Periaatteen mukaan jokaisella työntekijällä 

kirjastossa täytyy olla työtehtäviä vastaava koulutus. Sen lisäksi työntekijöiden 

tulee kehittää ammattitaitoaan ja välittää ammattikäytäntöä uusille työntekijöille. 

Viimeisenä periaatteena on työyhteisö, joka sisältää vaatimuksen 

kirjastotyöntekijöille osoittaa solidaarisuutta sekä omassa työyhteisössä toimivia 

kohtaan että muualla toimivia alan ammattilaisia kohtaan.  (Okko 1987, 107-

110.) 

 

Okko (1987, 112) arvostelee kirjastotyön ammatti-identiteetin luomista siitä, että 

sitä luodaan kirjaston idean kautta eikä niinkään omana erityisenä 

osaamisalueena. Kirjaston ammatti-identiteettiä etsitään hänen mukaansa myös 

liikaa asiakkaiden kautta. Asiakkaat kokevat kirjaston välinearvoksi sen 

kokoelmista ja palveluista saadun hyödyn mukaan. Kirjastoilla on välineellinen 

arvo, joka muodostuu asiakkaan omakohtaisen aineiston käytön perusteella. 

Asiakkaalle koituvat arvot eivät ole kirjastotyön saavutus vaan sen tarkoitus.  
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2.4 Yhteenveto 

 

Ammatti-identiteettiin liittyvä käsitteistö on vaihtelevaa ja alan tutkimuksissa 

puhutaan ammatti-identiteetin lisäksi ammatillisesta identiteetistä sekä 

työidentiteetistä. Vaikuttaa, että käsitteitä käytetään usein toistensa 

synonyymeina ja niiden väliset eroavaisuudet ovat pieniä. Ammatillinen 

identiteetti viittaa enemmän koulutuksen aikana syntyvään identiteettiin, kun 

taas työidentiteetti painottaa työorganisaation liittyviä seikkoja. Käytän tässä 

tutkimuksessa ammatti-identiteetti käsitettä, koska kiinnostuksen kohteena on 

enemmän ammattiin ja ammattiryhmään sekä osaamiseen liittyvät tekijät kuin 

koulutus tai työorganisaatio. Käsitteiden väliset erot ovat kuitenkin pienet, joten 

ammatilliseen ja työidentiteettiin liittyviä asioita sivutaan myös tässä 

tutkimuksessa.  

 

Ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavat monet yksilölliset ja 

yhteiskunnalliset tekijät. Se on toisaalta henkilökohtainen identiteetti, joka 

muodostuu oman työuran, ammattiroolin, koulutuksen ja elämänhistorian 

kautta. Toisaalta siihen vaikuttavat suuresti myös sosiaaliset tekijät kuten 

ammattikunta, työtoverit ja muut sidosryhmät. Yhteenveto tässä tutkimuksessa 

esille tulleista ammatti-identiteetin ulottuvuuksista on koottu taulukkoon 2. Alan 

tutkimuksissa esille tulleet ammatti- tai työidentiteettiä muodostavat osa-alueet 

voidaan siis jakaa yksilöllisiin sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. 

Sekä yhteiskunnalliset että yksilölliset tekijät ovat jatkuvassa muutoksessa, 

jolloin myös kokemus omasta ammatti-identiteetistä muuttuu ajan ja 

olosuhteiden myötä. 

 

Kirjastoalan ammatti-identiteettiä on tutkittu suhteellisen vähän. Alalla tehdyt 

tutkimukset rajoittuvat tiettyyn osa-alueeseen kuten jonkin työtehtävän 

vaikutukseen ammatti-identiteettiin (esimerkiksi Julien & Genuis 2011). Toisaalta 

kirjastonhoitajuutta on tutkittu historiallisessa kontekstissa alalla tapahtuneita 

valtavia muutoksia vasten. Mitään laajaa tutkimusta aiheesta ei kuitenkaan ole 
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tehty kansainvälisesti tai kansallisessa mittakaavassa.  

 

 

Taulukko 2. Yhteenveto ammatti-identiteettiä muodostavista tekijöistä. 
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Koulutus   x x  x    

Työmarkkinoiden 
rakenteet 

  x x      

Työn merkitys  x        

Arvot ja eettiset 
sitoumukset 

 x    x    

Ammattiryhmän käytännöt  x    x x  x 

Yksilölliset identiteetit x      x x x 

Suhteet muihin 
työympäristössä 

  x     x  

Työstä saatava palaute x    x     

Ammatillinen historia   x       

Muutokset ammatissa x x  x    x  

 

 

Ammatti-identiteetin yksiselitteinen määritteleminen ei ole helppoa, koska käsite 

on moniulotteinen ja sitä on myös aiemmassa tutkimuksessa käsitelty useista 

erilaisista näkökulmista. Aiheen laajuuden vuoksi ammatti-identiteetin 

muodostumista tarkastellaan vain muutaman aiemmissa tutkimuksissa esille 
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tulleen osa-alueen kautta. Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteettiä tutkitaan 

koulutuksen (Stenström 1993; Olesen 2001; Kirpal 2004) ammatillisen historian 

(Kirpal 2004), työn ja työorganisaation merkityksen (Öhlén & Segesten 1998, 

Kirpal 2004; Eteläpelto 2007) ammatissa tapahtuneiden muutosten (Öhlén & 

Segesten 1998; Ibarra 1999; Olesen 2001; Eteläpelto 2007) sekä työstä 

saatavan palautteen kautta (Ibarra 1999; Pratt, Rockmann & Kaufmann 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 
 

 

3 OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ 
 

Osaamisen voi käsittää aktiiviseksi toiminnaksi, joka muodostuu tiedoista, 

taidoista ja kokemuksista (Sumkin & Tuomi 2012, 26). Osaaminen voidaan 

määritellä jonkin tehtävän tai aktiviteetin menestyksekkääksi suorittamiseksi, 

johon kuuluu tietämystä tietystä tiedosta tai taidosta sekä asenteita, kokemuksia 

ja kontakteja. (Shippmann ym. 2000, 707; Sydänmaanlakka 2001, 126, 256.) 

Osaaminen voidaan määritellä eri ryhmien kannalta. Sitä voi tarkastella yksilön 

osaamisena, tiimiosaamisena, osaston osaamisena tai koko organisaation 

osaamisena. Osaamiseen kuuluu myös erilaisia tasoja kuten 

prosessiosaaminen, funktionaalinen osaaminen tai ydinosaaminen, jotka kaikki 

tarkoittavat eri asioita. Organisaation osaamiseen kuuluvat myös prosessit, 

toimintatavat ja kulttuuri. (Sydänmaanlakka 2001, 126, 256.)                                   

 

Osaaminen on muuttuva kokonaisuus, jota täytyy ylläpitää ja kehittää. Puhutaan 

niin sanotusta psykologisesta työsopimuksesta, joka on työntekijän ja 

työnantajan osaamiseen perustuva sitoumus. Työntekijä odottaa työnantajan 

pitävän huolta hänen osaamisestaan ja sen kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. 

Osaaminen määrittelee työntekijän markkina-arvon ja on keino taata 

työllistyminen, joten sen ylläpitäminen on tärkeää. Työnantaja puoleltaan 

odottaa työntekijän olevan sitoutunut kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan 

sekä luomaan puitteet sille. Puitteiden luomisesta huolimatta osaamisen 

ylläpitäminen edellyttää työntekijältä omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. 

(Sydänmaanlakka 2001, 158-159.) 

 

 

 



  23 
 

 

3.1 Osaaminen, kompetenssi ja ammattitaito 

 

Sveibyn (1997, 35, 39) mukaan osaaminen on tapa kuvata tietämystä 

ammatillisessa kontekstissa. Osaaminen koostuu asiatiedosta, taidoista, 

kokemuksesta, arvoista ja sosiaalisista verkostoista. Asiatiedon omaaminen 

tarkoittaa eksplisiittistä tietämystä, joka saadaan useimmiten koulutuksen kautta 

opitun informaation myötä. Taidot ovat ammatillisen pätevyyden muodostamaa 

tietotaitoa, joka syntyy käytännön ja harjoittelun myötä. Siihen kuuluvat myös 

toimintaa ohjaavat mallit sekä vuorovaikutustaidot. Osaamiseen kuuluva 

kokemus syntyy reflektoimalla koettuja onnistumisia ja epäonnistumisia. Arvot 

ovat yksilön näkemyksiä oikeasta ja väärästä. Ne toimivat tiedostavina ja 

tiedostamattomina suodattimina yksilön tietämysprosessissa. Osaamisen 

täydentävät sosiaaliset verkostot, jotka muodostuvat yksilön suhteista muihin 

ihmisiin. Sosiaaliset verkostot toimivat ympäristössä ja kulttuurissa, jota 

ohjaavat perinteet. 

 

Hanhinen (2010, 141) on tutkimuksessaan jäsentänyt työelämäosaamisen 

teoreettista rakennetta. Hänen mukaansa työelämäosaaminen on jatkuvasti 

kehittyvää tietoa tai toimintaa, jota yksilö tai ryhmä tarvitsee menestyäkseen 

työelämässä. Työelämäosaaminen on yläkäsite, jonka alakäsitteitä ovat 

kvalifikaatio, kompetenssi ja ammattitaito. Niiden lisäksi työelämäosaaminen 

koostuu myös ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosesseista, jotka 

ilmentävät työelämän dynaamista puolta. Työelämäosaaminen tarkoittaa tietoja, 

taitoja ja asenteita, joita työntekijä tai organisaatio tarvitsee menestyäkseen. 

Ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessit luovat taustaa 

työelämäosaamiselle, joka edistää yksilön ja organisaation kykyä vastata 

työelämän muutoksiin.  

 

Osaamisen lisäksi puhutaan myös kompetenssista. Kompetenssi on työntekijän 

osaamispotentiaalia, joka perustuu yksilön kognitiivisiin kykyihin eli tietoihin ja 
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taitoihin sekä kykyä ja valmiuksia ylläpitäviin ja kehittäviin ominaisuuksiin. 

(Hanhinen 2010, 97, 142-143.) Kompetenssin käsitettä on määritelty väljästi ja 

käsitteenä se kattaa alleen laajan joukon asioita. Tämän vuoksi työelämään 

liittyvän kompetenssin tai osaamisen voidaan määritellä olevan valmiutta 

suorittaa jokin tehtäväkokonaisuus tai työtoiminto. Käsitteen väljyyttä voidaan 

vähentää ja sen määrittelyä parantaa jakamalla sitä yksittäisiksi osaamisiksi tai 

kompetensseiksi. (Niitamo 2003, 142-143.) 

 

Ellström (1998, 41-43) jakaa ammatillisen kompetenssin kolmeen eri 

näkökulmaan: kompetenssiin yksilön ominaisuutena,  työn edellyttämään 

kompetenssiin ja kompetenssiin käytössä (kuvio 1). Kompetenssi yksilön 

ominaisuutena tarkoittaa henkistä pääomaa, jonka yksilöt työntekijöinä 

panostavat työhönsä. Kyseinen kompetenssi voidaan jakaa muodolliseen ja 

todelliseen kompetenssiin. Muodollinen kompetenssi perustuu esimerkiksi 

yksilön koulutushistoriaan tai suosituksiin, kun taas todellinen kompetenssi on 

yksilön potentiaalinen kyvykkyys tietyn tilanteen tai tehtävän onnistuneeseen 

hoitamiseen.  

 

          

 

 

         

 

Kuvio 1. Ammatillisen kompetenssin eri merkitykset. (Lähde: Ellström 1998, 42.) 

 

Kompetenssi työn vaatimusten mukaan näkee kompetenssin työn vaatiman 

pätevyyden kautta. Kyseinen näkökulma tekee jaon virallisesti vaadittuun 

Virallisesti vaadittu 
kompetenssi 

Muodollinen 
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Kompetenssi 
käytössä 
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Työn vaatima 
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kompetenssiin ja työn vaatimaan kompetenssiin. Virallisesti vaadittu 

kompetenssi käsittää muun muassa rekrytoinnin tai palkkauksen perusteena 

käytetyt vaatimukset. Toisena puolena on työn todellisesti vaatima kompetenssi, 

joka ihannetapauksessa vastaa virallista kompetenssia. Kuitenkin virallisesti 

asetetut kompetenssivaatimukset voivat olla työn todelliseen luonteeseen 

nähden liian korkeat tai alhaiset. (Ellström 1998, 42-43.) 

 

Kolmas näkemys perustuu yksilön ja työn väliseen vuorovaikutukseen, jossa 

yhdistyvät yksilön työhön tuoma kompetenssi ja työn omaisuudet sekä 

kompetenssi, jota yksilö todellisuudessa käyttää työtä tehdessään. Yksilön 

potentiaaliseen kyvyn ja työn asettamien vaatimusten tasapainoon vaikuttavat 

sekä yksilölliset että työhön liittyvät tekijät, joista molemmat voivat helpottaa tai 

myös rajoittaa yksilön käyttämää kompetenssia. Vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä 

voivat olla muun muassa aiempi kokemus tai itseluottamus. (Ellström 1998, 43.) 

 

Kompetenssi on työtehtävien edellyttämiä valmiuksia, joita kutsutaan Suomessa 

usein ammattitaidoksi. Ammattitaito on hyvin kokonaisvaltainen asia, mutta 

osaamisen kehittämiseksi sitä on kyettävä pilkkomaan osa-alueikseen ja 

erittelemään. Ammattitaitoa on jäsennetty työelämäkvalifikaatioiden avulla, jotka 

ovat yksilön työssä ja työorganisaatiossa tarvitsemia valmiuksia. 

Kvalifikaatioista puhutaan usein osaamisina. Kvalifikaatioihin kuuluu tietoja, 

taitoja, asenteita ja motivaatiota. Niitä voidaan käyttää hyväksi ammattitaidon 

mittaamisessa tutkimalla, miten työntekijän työsuoritus vastaa kvalifikaatioiden 

määrittämää työsuoritusta. (Viitala 2005, 113-115; Hanhinen 2010, 97, 142-

143.)  
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3.2 Osaamisen johtaminen organisaatioissa 

 

Tutkimusta ja keskustelua osaamisen, tiedon ja oppimisen johtamisesta on ollut 

vilkkaasti jo 1980- ja 1990-lukujen vaiheesta asti. Teoreettisia näkökulmia 

aiheeseen on useita aina tiedon johtamisesta älykkään pääoman johtamiseen ja 

kompetenssipohjaisesta johtamisesta oppivan organisaation teoriaan. 

(Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 11-12.) Tässä tutkielmassa ei ole 

tavoitteena keskittyä osaamiseen organisaation tai johtamisen näkökulmasta, 

vaan yksilön oman käsityksen ja ammatti-identiteetin välityksellä. Työntekijää 

ympäröivä organisaatio vaikuttaa kuitenkin myös ammatti-identiteetin 

kehittymiseen, joten tässä alaluvussa on käsitelty lyhyesti osaamista 

organisaation ja sen johtamisen näkökulmasta (Eteläpelto 2007, 108-109, 139; 

Walsh & Gordon 2008, 48). 

 

Organisaatioissa osaamisen johtaminen tähtää jatkuvaan osaamisen 

kehittämiseen, joka takaa organisaation kyvyn suoriutua tehtävistään 

(Sydänmaanlakka 2001, 122-123). Osaamisen johtaminen sisältää kaiken 

toiminnan, jossa strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, 

uudistetaan ja hankitaan (Viitala 2005, 14). Kokonaisuus, joka muodostaa 

organisaation osaamisen muodostuu yksilöiden, ryhmien ja organisaation 

osaamisen yhdistelmistä. Kokonaisuus muodostuu, kun yksilön osaaminen 

kehittyy ja jalostuu ryhmän osaamiseksi, minkä jälkeen siitä tulee osa 

organisaation osaamista. (Sumkin & Tuomi 2012, 51.)  

 

Osaamisen johtamisprosessi alkaa organisaation vision, strategian ja 

tavoitteiden määrittämisellä. Organisaation on selvitettävä, mikä on sen 

tarkoitus ja millaista osaamista se tarvitsee tarkoituksensa toteuttamiseksi. Näin 

organisaatio määrittelee ydinosaamisensa eli osaamisen, joka antaa 

kilpailuetua organisaatioille. Tämän jälkeen ydinosaaminen konkretisoituu 

osaamisalueiksi ja osaamisiksi organisaation eri tasoilla. (Sydänmaanlakka 
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2001, 122-123.) Ydinosaaminen on määritelty kumuloituvaksi osaamiseksi, jota 

voidaan lisätä ja kehittää innovaatiotoiminnan ja oppimisen myötä ja jota 

kilpailijoiden on vaikea kopioida. Ydinosaaminen on taito, jonka avulla 

asiakkaille voidaan tarjota lisäarvoa. (Strömmer 1999, 177.) Ydinosaaminen 

eroaa osaamisesta siinä, ettei se yleensä rajoitu yhteen yksilöön tai edes 

pieneen tiimiin. Se koostuu oppimisesta, jota tapahtuu yksittäisten taitojen ja 

organisaatioiden yksikköjen välillä. Voi olla vaikeaa erottaa, mikä on yksittäinen 

taito ja mikä varsinaista ydinosaamista, johon kyseinen taito kuuluu. 

Ydinosaaminen ei voi olla esimerkiksi tehdas tai jakelukanava, mutta se voi olla 

tapa tai kokonaisuus, jolla tehdasta tai jakelukanavaa hoidetaan ja johdetaan.  

(Hamel & Prahald 1994, 202-203, 207.) 

 

Osaamisen kartoitus tapahtuu organisaation osaamiskeskuksissa, jotka voivat 

käytännössä tarkoittaa esimerkiksi organisaation osastoja. Osaamiskeskukset 

tai osastot ovat paikkoja, joissa on organisaation kannalta tärkeää 

erityisosaamista ja kykyä tuottaa lisäarvoa. Osaamiskeskusten on määriteltävä 

ja suunniteltava kriittistä osaamistaan, jonka jälkeen suunnitelmat voidaan viedä 

yksilötasolle. Yksilöltä vaaditaan tietynlaista osaamista, jotta hän suoriutuu 

tavoitteiden vaatimista tehtävistään. Osaamiskeskuksien ja niissä 

työskentelevien henkilöiden yksilökohtaiset kehityssuunnitelmat on kytkettävä 

toisiinsa esimerkiksi kehityskeskustelujen kautta.  (Sydänmaanlakka 2001, 123-

124.) 

 

Oleellisia asioita osaamisen johtamisessa ovat osaamisen kysynnän ja 

tarjonnan sekä yleisen koulutustarjonnan määrittelyt. Osaamisen johtamista voi 

tarkastella monella eri lähestymistavalla. Visioon, strategiaan ja tavoitteisiin 

perustuvan lähestymistavan lisäksi käytetään koulutustarpeiden 

kartoitusmenetelmiä, tehtäväkohtaisia osaamisprofiileja sekä 

osaamisluokituksia ja -listauksia. (Sydänmaanlakka 2001, 124-125.) Osaamisen 

kehittämiseen liittyvän toimenpiteet organisaatioissa keskittyvät usein yksilöiden 
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ja heidän erityisosaamisensa kehittämiseen esimerkiksi muusta toiminnasta 

irrallisten koulutuspäivien ja tehokoulutusten kautta. Osaamisen johtamista ja 

kehittämistä tulisi sen sijaan tarkastella kokonaisuuden ja strategian kautta sekä 

määritellä yksilön ja ryhmän tarvitseman osaamisen suhteessa organisaation 

tarvitsemaan osaamiseen. (Sumkin & Tuomi 2012, 52.) Toisaalta osaamisen 

johtamisen ytimeksi voidaan käsittää yksilön oppimisen ja osaamisen 

ymmärtäminen. Vaikka jokaisen työntekijän osaamisen kehittäminen on 

riippuvainen organisaation päämääristä ja menestymisen ehdoista, on 

organisaation osaamisen lähtökohtana ja ratkaisevana tekijänä yksilöiden 

osaaminen.  

 

Osaamisen hallintaan ja johtamiseen vaikuttaa myös organisaatiossa liikkuva 

tieto. Organisaatioihin sisältyy monenlaista tietoa, jota esiintyy sen 

työntekijöissä, tuotteissa sekä säännöissä ja rutiineissa. Organisaation tietämys 

voidaan jakaa hiljaiseen tietoon, eksplisiittiseen tietoon ja kulttuuriseen tietoon. 

Hiljaista tietoa käytetään hyväksi suoriutumiseen työstä ja se ilmenee usein 

toimintaan pohjautuvissa taidoissa, jonka vuoksi sitä on vaikea ilmaista sanoin. 

Ekspliittinen tieto taas voidaan ilmaista kirjallisesti helposti kuten ohjeet, 

standardit tai patentit. Kulttuurinen tieto on jaettuja olettamuksia ja uskomuksia 

organisaation voimavaroista, tavoitteista, asiakkaista tai kilpailijoista. Se 

perustuu olettamuksiin ja uskomuksiin, jotka luovat merkityksiä ja ovat tärkeitä 

uuden informaatio luomisen kannalta. (Choo 2006, 135-141.) 

 

Pohjalaisen (2006, 84-86) mukaan yleisten  kirjastojen osaamisen johtamisessa 

tulevaisuuden haasteena tulee olemaan hiljaisen tiedon säilyttäminen, kun suuri 

määrä henkilöstöä tulee eläköitymään lähitulevaisuudessa. Organisaation tulee 

tunnistaa hiljainen tieto ja siirtää sitä eteenpäin. Tärkeää osaamisen 

johtamisessa ovat muutoksen hallinta ja siihen läheisesti liittyvä strategian ja 

vision selkeyttäminen. Haasteita tuo myös avoimen ja keskustelevan ilmapiirin 

ylläpitäminen, jonka avulla yhteinen asioihin perehtyminen ja vaikuttaminen 
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onnistuvat. Epävarman esimies- ja johtajaidentiteetin vahvistamisen nähtiin 

olevan avainasemassa osaamisen johtamisessa. Kehityskeskustelut ja 

mentorointi nähtiin tärkeiksi keinoiksi pohtia omaa kehittymistä sekä saada 

tukea ja vahvistusta ammatti-identiteettiin.   

 

Kirjasto-organisaatioon vaikuttaa toimintaympäristö, jossa se toimii. Huotarin ja 

Iivosen (2004, 79-80) mukaan yliopiston organisaatiokulttuuri vaikuttaa siellä 

toimivan kirjaston johtamiseen ja organisaatioilmastoon. Yliopistokirjastot ovat 

perinteisesti organisoineet toimintaansa eri työtehtävien mukaan osastoihin 

kuten hankinta-, luettelointi-, lainaus- ja tietopalveluosastoihin. Tyypillisiä 

jaotteluita työjaon ja organisoinnin suhteen ovat myös olleet tieteenalaan, 

aineistotyyppiin tai asiakasryhmiin perustuvat osastot. Organisaation rajoja on 

kuitenkin pyritty madaltamaan perustamalla tiimejä ja lisäämällä viestintää 

tiimien ja osastojen välille.  

 

 

3.3. Osaaminen tieteellisissä kirjastoissa 

 

Ammatillinen osaaminen on moniulotteinen kokonaisuus, jota tulee tarkastella 

systemaattisesti. Kirjastoalan ammattilaisen ammattitaitoon kuuluvat 

tiedonvälityksen ja kirjaston toimintaan liittyvien tekniikoiden hallinta, 

ymmärrystä omaan aihealueeseen liittyvistä sisällöistä ja oppimisprosesseista 

sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja työtovereiden kanssa. (Niinikangas & 

Näätsaari 2000, 114.) Osaaminen voi toimia tiennäyttäjänä parantamaan 

henkilöstön vuokraamista ja rekrytointia. Tiettyyn tehtävään suuntautuneiden 

ihmisten palkkaaminen ei enää riitä vaan muunlaisia taitoja tarvitaan 

selviytymiseen muuttuvassa ympäristössä. (McNeil & Giesecke 2001, 49-50.) 
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Suomessa yliopistokirjastojen neuvosto on kehittänyt osaamiskartan (taulukko 

3), joka kuvaa osaamista, jota yliopistokirjastoissa piti olla vuoteen 2010 

mennessä. Osaamisalueet on jäsennetty ydinosaamiseen, strategiseen 

osaamiseen ja yhteistyö- ja viestintätaitoihin. Osaamiskarttaan on koottu laaja 

kokonaisuus erilaisia osaamisalueita. Laajimmat yksittäiset kokonaisuudet 

muodostavat ydinosaamiseen kuuluvat toimintaympäristöosaaminen ja 

tietoresurssien hallinnan osaaminen. Toimintaympäristöosaaminen pitää 

sisällään kirjastoverkkoon, tiedeyhteisöön, julkaisu- ja kustannusmaailmaan 

sekä yhteiskuntaan liittyvän osaamisen, jotta eri toimintaympäristöt pystytään 

ottamaan huomioon kirjastopalveluiden toiminnassa ja kehittämisessä. 

Perinteisen kokoelma- ja sisältöosaamisen lisäksi kartassa on määritelty 

tietoresurssien hallintaan liittyvät osaamiset, johon kuuluvat kokonaisuuden 

hallinta, hankintaosaaminen, tiedon organisointi, käytettävyyden turvaaminen ja 

palvelun tarjoaminen. Tietoresurssien hallinnan lisäksi ydinosaamiseen kuuluu 

myös tietoresurssien tuottamisen tuen hallinta, joka tarkoittaa tieteellisen 

julkaisemisen ja opetuksen tukemista. Strateginen osaaminen on jaettu 

talouteen, juridiikkaan, markkinointiin, prosesseihin ja johtamiseen liittyvään 

osaamiseen. Johtaminen on jaettu vielä tarkemmin strategiseen johtamiseen, 

henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen johtamiseen. Yhteistyö- ja viestintätaidot 

pitävät sisällään yleisiä taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, verkosto-osaamista, 

viestintää ja kielitaitoa. (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, 2005.) 
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Taulukko 3. Osaamiskartoitus yliopistokirjastojen verkostossa. (Lähde: Suomen 
yliopistokirjastojen neuvosto, 2005). 

 

YDINOSAAMINEN 1. Toimintaympäristöosaaminen 
2. Kokoelma- ja 
sisältöosaaminen 
3. Tietoresurssien hallinnan 
osaaminen 
4. Tietoresurssien tuottamisen tuen 
hallinta 
5. Pedagoginen osaaminen 
6. Asiakasosaaminen 
7. Tietotekniikka- ja 
tietojärjestelmäosaaminen 
8. Luova työote 
9. Kansainvälisen työskentelyn 
osaaminen 

STRATEGINEN OSAAMINEN 10. Johtamisen osaaminen 
11. Talousosaaminen 
12. Juridinen osaaminen 
13. Prosessiosaaminen 
14. Markkinointiosaaminen 

YHTEISTYÖ- JA VIESTINTÄTAIDOT 15. Vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot 
16. Verkosto-osaaminen 
17. Kirjallinen viestintä ja 
verkkoviestintä 
18. Suullinen viestintä ja 
esiintymistaito 
19. Kielitaito 

 

 

Amerikan kirjastoseura ALA (American Library Assosiation) on listannut 

ydinosaamisalueet, jotka alan kouluista valmistuvien ammattilaisten pitäisi 

hallita. Lista käsittää kahdeksan ydinosaamisaluetta, jonka lisäksi kirjastoalan 

ammattilaisen tulee myös hallita työympäristöönsä liittyvä erikoisosaaminen. 

ALA:n ydinosaamisalueet ovat: 

1. Alan ja ammatin perusteiden osaaminen (Foundations of the Profession) 
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2. Informaatioresurssit (Information Resources) 

3. Tiedon organisointi (Organization of Recorded Knowledge and Information)  

4. Tekninen osaaminen (Technological Knowledge and Skills)  

5. Sisältö- ja asiakaspalveluosaaminen (Reference and User Services)  

6. Tutkimusosaaminen (Research)  

7. Jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen (Continuing Education 

and Lifelong Learning) 

8. Hallinto ja johtaminen (Administration and Management) 

(ALA’s Core Competences of Librarianship 2009, 1-5.) 

 

 

3.3.1 Alan ja ammatin perusteiden osaaminen 

 

Alan koulutus ja työkokemus olivat kysytyimpiä asioita alan 

työpaikkailmoituksissa (Gerolimos ja Konsta 2008, 695; Orme 2008, 628). 

Luoman (2011, 56, 62) mukaan työpaikkailmoituksiin tieteellisissä kirjastoissa 

kelpoisuusvaatimuksia muotoiltiin hyvin vaihtelevasti. Tiettyyn tutkintoon tai 

kirjastoasetukseen viittaamisen lisäksi kelpoisuusvaatimuksena saattoi olla 

pelkästään ”kirjastoalan koulutus” tai ”informaatikon pätevyys”. Myös tiettyyn 

ammattinimikkeen liittyvät vaatimukset koulutustasosta vaihtelivat, vaikka 

koulutuksella ja ammattinimekkeellä oli yhteyksiä toisiinsa. 46 % 

informaatikoihin ja 15 % kirjastonhoitajiin liittyvistä ilmoituksista vaadittiin 

ylempää korkeakoulututkintoa ja sen osana tai lisäksi suoritettuja kirjastoalan 

opintoja. Vähintään alempaa korkeakoulututkintoa ja sen osana tai lisäksi 

suorittuja kirjastoalan opintoja vaadittiin 78 prosentilla kirjastonhoitajista, 53 

prosentilla osastonjohtajista, 36 prosentilla informaatikoista ja 86 prosentilla 

erikoiskirjastonhoitajista. 
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Kirjastoalan osaamiseen liittyvissä tutkimuksissa työssä tarvittavat osaamiset on 

jaoteltu henkilökohtaisiin, yleisiin ja ammattialaan liittyviin taitoihin. (Orme 2008, 

Nonthacumjane 2011, 283.) Tutkimuksissa esiintyy kuitenkin vaihtelua sen 

suhteen, mihin luokaan taidot lasketaan kuuluviksi.  Ormen (2008, 626, 628) 

mukaan yleisistä taidoista kysytyimpiä olivat ihmissuhde- ja viestintätaidot, 

yleiset tietokoneen käyttötaidot, tiimityötaidot, henkilöstöhallintataidot ja yleinen 

työkokemus. Syy yleisten taitojen suosioon työpaikkailmoituksissa voi olla 

ammatin muuttuminen suuntaan, jossa kykyä suoriutua annetusta tehtävästä 

pidetään tärkeämpänä kuin teoreettista tietämystä. Työnantajat arvostavat 

enemmän työvoimaa, joka pystyy jatkuvasti oppimaan muuttuvassa 

ympäristössä kuin yksityiskohtaisia taitoja tai tietoja. Toinen syy yleisten taitojen 

arvostukselle voi liittyä työpaikkoihin, joiden työpaikkailmoituksessa ei tarvitse 

mainita kuin muutama ammattialaan liittyvä taito, mutta useat yleiset taidot ovat 

tarpeen.  

 

Nonchacumjane (2011, 283-284) ja Orme (2008, 628) mainitsevat eettisen ja 

sosiaalisen vastuun ja informaatiolukutaidon eräiksi tärkeimmistä taidoista 

kirjastoalalla. Partridge ja Hallam (2004, 4, 6-7) määrittelevät 

informaatiolukutaidon alaan liittyväksi yleiseksi taidoksi, joka tarkoittaa kykyä 

tunnistaa informaation tarve sekä paikallistaa, arvioida ja käyttää tehokkaasti 

tarvittua informaatiota. Informaatiolukutaidon opettaminen luetaan ammattialaan 

liittyviin taitoihin, jonka hallintaa kuuluu teoreettinen osaaminen informaation 

käytöstä ja opettamisesta sekä opetuksen suunnittelu.  Informaatiolukutaito 

nähdään keskeisenä osana kirjastoalan ammattia, mutta siitä voidaan erottaa 

informaatiolukutaitoon liittyvät henkilökohtainen taso ja työhön liittyvä 

informaatiolukutaidon taso, josta kommunikoidaan asiakkaiden tai käyttäjien 

kanssa. Eettisen ja sosiaalisen vastuun määritellään sisältävän informaatioon ja 

tietojärjestelmiin liittyvää eettistä harkintaa ja oikeusopillisia kysymyksiä 

aineiston säilyttämisen, prosessoinnin ja haun suhteen. Siihen kuuluvat myös 

informaatioalan ammattilaisille sovitut menettelytavat suorittaa työtehtäviä. 

(Partridge ja Hallam 2004, 4, 6-7.) 
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Nonchacumjane (2011, 283-284) on tutkinut uuden sukupolven kirjasto- ja 

informaatioalan ammattilaisten osaamista ja avaintaitoja sisällönanalyysin 

keinoin tutkimalla alan kirjallisuutta vuosilta 1997-2010. Hän jakaa avaintaidot ja 

osaamisen kolmeen kategoriaan: henkilökohtaisiin taitoihin, yleisiin taitoihin ja 

opinalaan erikoistuneisiin taitoihin. Henkilökohtaiset taidot käsittävät muun 

muassa analyyttisuutta, luovuutta, kykyä käsitellä erilaisia asiakkaita, 

joustavuutta sekä innokkuutta. Yleisiin taitoihin lasketaan informaatiolukutaito, 

kommunikointitaidot, kriittinen ajattelu, ryhmätyöskentely, eettinen ja sosiaalinen 

vastuullisuus, ongelmanratkaisutaidot ja johtaminen.  

 

 

3.3.2 Informaatioresurssit ja tiedon organisointi 

 

Luoma (2011, 71-72, 107) määrittelee kirjastoalan ydinosaamiseksi 

informaation haun, organisoinnin ja saattamisen helposti saavutettavaan 

muotoon. Ydinosaamisten kannalta työpaikkailmoitusten suhteen kiinnostavaksi 

kysymykseksi nousi tiedonhakutaitojen, metadataosaamisen ja 

kokoelmatyötaitojen suhde. Ilmoituksista oli vaikea päätellä, tarvitaanko 

aineistoihin liittyvää tuntemusta tietopalvelussa, hankinnassa vai luetteloinnissa. 

Kokoelmatyöhön ja tiedonhakuun liittyvät osaamisvaatimukset tai asiaan liittyvä 

kokemus tulivat harvoin esille suomalaisissa kirjastoalan työpaikkailmoituksissa. 

Syynä voi olla joko vaativan tietopalvelun väheneminen yleisissä kirjastoissa tai 

tiedonhakutaitojen käsittäminen kirjastoalan perusosaamiseksi, jota ei tarvitse 

erikseen mainita. Ydinosaamisista luettelointi nousi ainoana selkeästi esille 

työpaikkailmoituksissa ja siihen liittyvää osaamista arvostettiin varsinkin 

tieteellisissä kirjastoissa. 

 

Ulkomaisissa kirjastotyöntekijöiden osaamisvaatimuksia käsittelevissä 

tutkimuksissa pidettiin tärkeimpinä ammattialaan liittyvinä taitoina tiedonhakua, 

kokoelman kehittämistä ja metadataosaamista (Orme 2008, 628, 
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Nonchacumjane 2011, 283-284, Howard 2010, 269). Kokoelmatyöhön liittyen 

tärkeäksi nähtiin myös kustannus- ja kirja-alan tuntemus sekä uusien 

innovaatioiden kuten elektronisten julkaisujen tunteminen. Hyödyllisenä nähtiin 

myös neuvottelutaidot, jotta kirjastoalan ammattilaiset pystyvät olemaan 

vuorovaikutuksessa välittäjiin ja myyjiin. Informaatioresurssit ja tiedonhaku 

nähtiin keskeisenä osana kirjastoalan ammattilaisen osaamista. Tämä 

osaaminen käsittää tietämystä saatavilla olevista informaatioresursseita, taitoja 

tiedonhakujen tekemiseen tietoverkoissa ja kyvyn arvioida kriittisesti 

tiedonlähteitä. (Partridge & Hallam 2004, 5.) Perinteinen kokoelmatyöhön liittyvä 

osaaminen tuli työpaikkailmoituksissa kaksi kertaa useammin kuin digitaalisten 

kokoelmien liittyvä osaaminen. Tämä viittaa siihen, että perinteiselle kirjastoalan 

osaamiselle on edelleen kysyntää työmarkkinoilla. (Gerolimos ja Konsta 2008, 

695-696.)  

 

Digitaalisuus tuli esiin muutamissa tutkimuksissa myös informaatioresursseihin 

ja tiedon organisointiin liittyen. Nonchacumjane (2011, 283-284) toteaa 

digitaalisen arkistoinnin ja säilytyksen olevan yksi tärkeimmistä opinalaan 

liittyvistä taidoista. Choi ja Rasmussen (2009, 463) tutkivat osaamista ja 

pätevyyksiä digitaaliselle kirjastonhoitajalle akateemisissa kirjastossa 

työpaikkailmoitusten vaatimusten perusteella. Työpaikkailmoituksia tutkittiin 

vuosien 1999-2007 ajalta ja mukaan otettiin ilmoitukset, joissa mainittiin 

digitaalisuus. Tutkimuksen mukaan työpaikkailmoituksista nousi esille vaatimus 

kokemuksesta ja osaamisesta digitaalisen informaation luomiseen ja hallintaan, 

digitalisointiin ja metadataan. Tämä viittaa siihen, että digitaaliset sisällöt ja 

niiden organisoiminen ovat tärkeitä toimintoja akateemisissa kirjasoissa, joissa 

erikoislaatuisia materiaaleja pyritään julkaisemaan internetissä. 
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3.3.3 Tekninen osaaminen  

 

Teknisen osaaminen roolia kirjastoalalla voidaan pohtia monesta eri 

näkökulmasta. Tietotekniset taidot voidaan luokitella kirjastotyöhön liittyviksi 

yleiseksi taidoiksi tai alakohtaisiksi taidoiksi riippuen siitä, käsitetäänkö 

tietotekniikka pelkkänä kirjastoprosesseja tukevana työkaluna (Partridge & 

Hallam 2004, 4). Esimerkiksi Orme (2008, 628) lukee IT-taidot yleisiin taitoihin. 

Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja vaadittiin useammin kuin ”digitaalisia taitoja”. 

Vaikka tieto- ja viestintäteknisiä taitoja kysyttiin suhteellisen vähän, tulee niiden 

merkitys luultavasti kasvamaan tulevaisuudessa. Yleiset ohjelmistojen 

käyttötaidot ja verkkosivujen ylläpitäminen sekä päivittäminen olivat kysytyimpiä 

teknisiä taitoja. (Gerolimos ja Konsta 2008, 695.) Tietoteknisiä taitoja ei 

työpaikkailmoituksissa usein eritelty, vaan niihin viitattiin ”sujuvina atk-taitoina” 

tai ”tietoteknisinä taitoina”. Tarkemmat tietoteknisiin valmiuksiin liittyvät 

vaatimukset koskivat jonkin tietyn kirjastojärjestelmän tuntemusta tai 

verkkopalveluiden tuottamiseen liittyvää osaamista. (Luoma 2011, 73-74.) Myös 

Raju (2014, 167) toteaa tutkimuksessaan teknologiaosaamisen kirjastoihin 

liittyviin sovelluksiin olevan yksi kysytyimmistä taidoista akateemisissa 

kirjastoissa. Tutkittaessa teknologiaan liittyvää osaamista tulisi tekniset taidot 

eritellä yksityiskohtaisemmin tarkemman kuvan saamiseksi tarvittavasta 

osaamista.  

 

Croneisin ja Hendersonin (2002, 234-236)  mukaan työ akateemisissa 

kirjastoissa on muuttunut tultaessa 1990-luvulta 2000-luvulle. 

Työpaikkailmoituksissa esiintyy yhä useammin mainintoja sähköisyyteen tai 

digitaalisuuteen liittyvistä teknologioihin. Perinteisiä työtehtäviä kuten 

tietopalvelua ja neuvontaa esiintyy edelleen, vaikka niitä tehdään teknologisesti 

kehittyneemmässä ympäristössä.  

 

Howardin (2010, 271-272) mukaan on hyödyllisempää palkata työntekijöitä, 
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jotka pysyvät teknologian nopeassa kehityksessä mukana ja oppivat työssä 

tarvittavia taitoja kuin asiantuntijoita, joiden taidot vanhenevat nopeasti. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olleet digitaalisuuteen liittyvissä tehtävissä 

toimineet akateemisen kirjaston työntekijät ja kirjastoalan opiskelijoiden 

arvioivat vähiten tärkeiksi taidoiksi teknisen osaamisen kuten ohjelmointikielet, 

digitaalisen kirjaston arkkitehtuuriin liittyvän osaamisen ja digitaaliset 

protokollat. Akateemisissa kirjastoissa henkilökunnalla on usein käytössään it-

tuki tai muuta alan asiantuntemusta, joka saattoi vaikuttaa vastaajien arvioihin 

teknisten taitojen tarpeellisuudesta. 

 

 

3.3.4 Sisältö- ja asiakaspalveluosaaminen 

 

Viestintätaidot tulivat ilmi yli 60 prosentissa työpaikkailmoituksista. 

Viestintätaitojen kovan kysynnän voidaan ajatella olevan yhteydessä internetin 

nopeaan kehittymiseen ja viestintämuotojen lisääntymiseen alan ammattilaisten 

keskuudessa sekä asiakkaan ja kirjastonhoitajan välillä. (Gerolimos ja Konsta 

2008, 695.) Luoman (2011, 69, 103) mukaan varsinkin tieteellisissä kirjastoissa 

ja erityiskirjastoissa painotetaan tietyn tieteenalan tuntemusta. 

Tieteenalakohtaiset vaatimukset jakautuivat eri aloille riippuen haettavasta 

työpaikasta. Tieteellisissä kirjastoissa korostui vaatimus englannin kielen 

taidosta sekä kirjallisen että suullisen taidon suhteen. Suomessa 

kielitaitovaatimukset ovat yleisiä työpaikkailmoituksissa osin lakisääteisin 

perustein. Julkisyhteisöjen työntekijältä tai valtionvirkamieheltä vaaditaan 

asetusten mukaisesti tietty suomen tai ruotsin kielen osaaminen.  

 

Chan (2006, 148-150) on tutkinut tulosjohtamisen prosessia ja siinä 

hyödynnettävää ydinosaamista on tutkittu yleisissä kirjastoissa. Tutkimukseen 

valittiin mukaan kirjastoja, jotka käyttävät ydinosaamismalleja 
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tulosjohtamisessaan. Tutkimuksen tulokset paljastivat, että kirjastojen neljä 

tärkeintä ydinosaamisen tyyppiä olivat viestintätaidot, ihmissuhdetaidot, 

asiakaspalvelutaidot ja analyyttiset taidot. Viestintätaitoihin kuuluviksi koettiin 

kirjalliset ja suulliset taidot, joissa painopisteenä pidettiin aktiivisen kuuntelun 

taitoa ja palautteenantokykyä. Ihmissuhdetaitoihin kuuluvat muun muassa 

ryhmätyötaidot, tiedon jakaminen ja kunnioitus toisia kohtaan. 

 

Eniten erilaisia määrittelyjä tuli esiin asiakaspalvelutaitojen kuvaamisessa. 

Pääpaino asiakaspalvelutaidoissa oli kuitenkin reagointi asiakkaisiin, 

kohteliaisuus, ystävällisyys ja herkkyys erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen. 

Analyyttisiin taitoihin lasketaan kuuluvaksi harkintakyky, päätöksentekokyvyt 

sekä ohjauksen tarpeen tunnistaminen. Muita kaikille työntekijöille tärkeiksi 

mainittuja osaamisen alueita olivat vastuuntuntoisuus, muuntautumiskyky, 

tekninen osaaminen, suunnittelu- ja organisointitaidot, organisaatioon liittyvä 

tietämys, innovatiivisuus ja johtamistaidot. (Chan 2006, 148-150.) 

 

Rajun (2014, 169) mukaan tieteellinen viestintä, elektronisiin aineistoihin 

liittyvien kokoelmien kehittäminen ja tutkimusta tukeva kirjastonhoitajuus ovat 

tulossa yhä kysytymmiksi taidoiksi akateemisissa kirjastoissa. Erityisesti 

tieteelliseen viestintään liittyviä taitoja kysyttiin työpaikkailmoituksissa yhä 

enemmän viime vuosina, mikä viittaa siihen, että akateemisten kirjastojen 

digitalisoituvassa ympäristössä on tarvetta tieteellisen viestinnän uusiin 

suuntauksiin liittyvälle osaamiselle. 

 

Ammatillisen kehityksen kannalta tärkein taito kirjastonhoitajalle on nykyisten 

taitojen soveltaminen uusiin käytäntöihin ja motivaatio hankkia uutta osaamista 

tarvittaessa. Pätevyysvaatimukset ja henkilökohtaiset taidot eivät muutu 

teknologian kehittymisen mukana, vaan enemmänkin kulkevat mukana 

informaatiopalveluissa tapahtuvissa organisaatioon ja hallintoon liittyvissä 

muutoksissa.  (Gerolimos ja Konsta 2008, 695.) 
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3.3.5 Hallinto ja johtaminen  

 

Hallintoon ja organisointiin liittyvien taitojen kysyntä viittaa siihen, että modernin 

kirjastonhoitajan tulee osata organisoida ja johtaa olipa kyse kirjastosta ja sen 

osastoista tai tutkimusryhmistä. (Gerolimos ja Konsta 2008, 695.) 

Johtotehtävissä tarvittavaan osaamiseen viitattiin paljon. Johtamiseen liittyvät 

vaatimukset voitiin jakaa esimiestaitoihin ja johtamistaitoihin. Esimiestaidot 

viittaavat esimiehen suhteeseen ja vuorovaikutukseen alaisten kanssa, kun taas 

johtamistaitoihin voidaan käsittää esimerkiksi taloudellisessa tai muussa 

päätöksenteossa käytettävä osaaminen. Molempiin taitoihin liitettiin vahvasti 

kokemusta. Ilmoituksissa mainittiin useammin johtamis- tai esimieskokemus 

kuin johtamis- tai esimiestaidot.  (Luoma 2011, 77, 110.) 

 

Johtamiseen liittyvä osaamisen tuli ilmi useissa digitaaliseen 

kirjastonhoitajuuteen liittyvissä työpaikoissa. Viestintä- ja ihmissuhdetaitoja sekä 

tiimityötaitoja edellytettiin usein samoissa työpaikkailmoituksissa kuin 

johtamiskokemusta. Nämä löydökset viittaavat siihen, että digitaalisia projekteja 

tehdään usein työryhmissä, joissa ihmissuhdetaidot edellytyksenä ryhmän 

menestymiselle. (Choi & Rasmussen 2009, 464.) 

 

 

3.4 Yhteenveto 

 

Osaamisesta puhutaan monilla eri termeillä sekä englannin että suomen 

kielessä. Puhutaan muun muassa taidoista (skills), pätevyydestä 

(competencies) ja kyvykkyydestä (capabilities). Käsitteitä käytetään usein 
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sekavasti sekä kirjoituksissa että käytännön puheissa. (Viitala 2005, 113.) 

Käsiteltävä ammattitaidon osa-alue tässä tutkimuksessa on oman ammattialan 

osaaminen. Tarkasteltava osaamisen alue rajoittuu yksilön työelämään liittyvään 

osaamiseen ja sitä tarkastellaan yksilön henkilökohtaisen tulkinnan kannalta. 

Vähemmälle huomiolle jäävät ammattitaidon alasta riippumattomat, työntekijän 

persoonaan liittyvät osa-alueet kuten sosiaaliset taidot, luovuus ja 

ongelmanratkaisukyky sekä persoonalliset valmiudet (kuvio 1). Käytän tässä 

tutkimuksessa yleisesti termiä osaaminen, koska tavoitteena on tutkia 

suoritettavaan työtehtävään tai työnkuvaan liittyviä taitoja. Osaaminen on myös 

suomenkielisessä kirjallisuudessa yleisesti käytetty termi työhön liittyvien 

kykyjen kuvaamiseen.  

 

Osaaminen on määritelty kirjallisuudessa usealla tavalla. Viitalan (2005) 

määritelmän mukaan osaaminen voidaan jakaa organisaatioon liittyvään 

osaamiseen ja oman alan osaamiseen. Nämä osaamiset ovat osa 

ammattitaidon käsitettä, johon liittyy myös persoonallisia ominaisuuksia kuten 

sosiaalisia taitoja. Hanhinen (2010) käsittää työelämäosaamisen yläkäsitteeksi, 

jonka alle kuuluvat kvalifikaatiot, kompetenssi ja ammattitaito. Myös osaamisen 

ja ydinosaamisen käsitteitä käytetään kirjallisuudessa vaihtelevasti ja niillä 

oman käsitykseni mukaan tarkoitetaan usein samaa asiaa. Esimerkiksi Chanin 

(2006) tutkimus kirjastoalan ydinosaamisista käsittelee henkilökohtaista 

osaamista kuten viestintätaitoja ja ihmissuhdetaitoja, jotka Hamelin ja Prahaldin 

(1994, 202-203, 207) määritelmän mukaan eivät kuulu ydinosaamiseen.  

 

Kirjastoalalla osaamisesta on tehty tutkimuksia, joissa on listattu tärkeimpiä 

osaamisalueita alalla työskenteleville. Tutkimuksissa tulee esiin henkilökohtaisia 

taitoja kuten viestintätaitoja, päätöksentekokykyä ja analyyttisia taitoja sekä 

alaan liittyviä taitoja kuten tietojärjestelmäosaamista, asiakaspalvelutaitoja ja 

sisältöosaamista. Osaamislistauksiin vaikuttavat niiden käyttötarkoitus ja 

toimintaympäristö, johon ne on luotu. Esimerkiksi ALA:n listaus on tehty 

kuvaamaan pohjavaatimuksia, joita kirjastoalan kouluista valmistuvan pitäisi 
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hallita. Toisaalta taas tieteellisissä kirjastoissa on erilaiset vaatimukset kuin 

yleisissä kirjastoissa. Osaamisalueiden vertailua toisiinsa vaikeuttaa niissä 

käytettyjen termien moninaisuus.  

 

Tutkimusten yhteenvedosta (taulukko 4) käy ilmi, että alan tutkimuksissa tulee 

eniten esille johtamiseen ja hallintoon sekä tietotekniseen osaamiseen liittyvät 

taidot. Yhteenvetoon on otettu mukaan tutkimuksissa eniten mainittuja 

osaamisalueita.  Tietotekninen osaaminen on monitulkintainen osaamisalue, 

johon on tässä laskettu kuuluvaksi tutkimuksissa mainitut yleiset tietotekniset 

taidot, kirjastojärjestelmäosaaminen, tietokannan hallinta ja kehittäminen sekä 

tietokoneohjelmistoihin liittyvä osaaminen. 

 

Taulukko 4. Yhteenveto kirjastoalalla vaadittavista osaamisista ja taidoista. 
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Viestintätaidot x    x  x 

Asiakaspalvelutaidot x   x x  x 

Tiimityötaidot x     x  

Metadata   x   x  

Johtaminen & hallinto x x x x x x x 

Kirjastoalan tuntemus  x  x    

Pedagoginen osaaminen     x   

Tietotekninen osaaminen x x x x x  x 

Digitaaliset kokoelmat x  x   x  

Kokoelma- ja sisältöosaaminen x   x x x  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tieteellisissä kirjastoissa työskentelevien 

kokemuksia ammatti-identiteetistään ja osaamisestaan. Ammatti-identiteetin ja 

osaamisen välistä suhdetta on tutkittu vähän ja varsinkaan kirjastoalalla 

tutkimusta ei ole tehty.  

 

Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Millaista osaamista työntekijät tarvitsevat työtehtävissään? 

 Miten osaaminen vastaa työtehtäviä? 

 Puuttuuko työntekijöiltä jokin työssä tarvittava osaamisalue? 

2) Mitkä asiat ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavat? 

 Mistä osa-alueista ammatti-identiteetti koostuu? 

 Miten ammatti-identiteetti on muuttunut uran aikana? 

 

Ammatti-identiteettiä on tutkittu kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla sekä 

elämänhistoriaan perustuvilla tutkimuksilla (Olesen 2001, Sinikara 2007, 

Beijaard, Meijer & Verloop 2004). Osaamistarpeisiin kohdistuvaa tutkimusta 

taas on tehty muun muassa työpaikkailmoituksiin kohdistuvan sisällönanalyysin 

keinoin sekä lukuisten osaamislistauksien avulla, joita organisaatiot ja niiden 

johto ovat tehneet (Choi & Rasmussen 2009, Chan 2006, Luoma 2011).  

 

Tässä tutkimuksessa osaamista ja ammatti-identiteettiä tutkitaan 

teemahaastattelun keinoin, koska tutkimuksen kohteena ovat henkilöiden 

omakohtaiset kokemukset.  Haastattelun etuina ovat joustavuus, koska 

haastattelijalla on mahdollisuus kysymyksen toistamiseen, väärinkäsitysten 

oikaisemiseen ja keskustelun käymiseen haastateltavan kanssa. Haastattelija 

voi samalla havainnoida, miten haastateltava ilmaisee asiat. Laadullinen 

tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on tietyn tapahtuman 
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tai ilmiön kuvaaminen tai toiminnan ymmärtäminen. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että tiedon keruun kohteena olevat henkilöt tietävät aiheesta tai heillä on 

kokemusta siitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75-76, 85.)  

 

 

4.1 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jonka tarkoituksena on 

herättää vapaamuotoista keskustelua, jota kuitenkin ohjaavat haastattelijan 

määrittelemät teemat. Kaikki etukäteen mietityt teemat tai aiheet on käytävä läpi 

jokaisen haastateltavan kanssa, vaikka teemojen järjestys ja laajuus 

saattavatkin muuttua. (Eskola 2007, 33; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11.) 

Haastatteluun valitut teemat perustuvat aiempaan tietoon tutkittavasta ilmiöstä 

eli tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75).  

 

Teemahaastattelun etuna on sen avoin muoto, jolloin haastateltava voi 

halutessaan puhua vapaamuotoisesti ja kerätyn materiaalin ajatellaan 

edustavan vastaajan puhetta itsessään. Haastatteluissa käytettyjen teemojen 

ansiosta haastateltavien kanssa käsitellään jokseenkin samoja aiheita ja teemat 

auttavat myös jäsentämään litteroitua haastatteluaineistoa. (Eskola & Suoranta 

2000, 87.) 

 

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi ja 

analysoidaan. Analyysissa tutkimusaineistosta erotellaan tutkimuksen kannalta 

olennainen aines. Teemahaastattelussa haastattelurunko toimii apuna 

koodauksessa, sillä se perustuu aiheista tehtyihin aiempiin tutkimuksiin. 

Tekstikohtiin liitettävät merkityksen ovat vahvasti tulkinnallisia, jolloin valinnat 

tulee perustella raporttiin nimenomaisten aineistokohtien avulla. (Eskola & 
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Suoranta 2000, 150, 152.) Teemahaastattelun aineisto analysoidaan tyypillisesti 

teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Aineisto jäsennetään teemojen mukaisesti ja 

sen jälkeen pelkistetään. Mukaan kytketään teoria ja aikaisemmat 

tutkimustulokset. (Eskola & Vastamäki, 2001, 40-41.)  

 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Aineiston kerääminen aloitettiin haastattelurungon kokoamisella 

teemahaastatteluita varten. Haastattelurunko koottiin aiemman ammatti-

identiteetistä tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tässä tutkimuksessa ammatti-

identiteetin muodostumista tutkitaan koulutuksen (Stenström 1993; Olesen 

2001; Kirpal 2004) ammatillisen historian (Kirpal 2004), työn ja työorganisaation 

merkityksen (Öhlén & Segesten 1998, Kirpal 2004; Eteläpelto 2007) ammatissa 

tapahtuneiden muutosten (Öhlén & Segesten 1998; Ibarra 1999; Olesen 2001; 

Eteläpelto 2007) sekä työstä saatavan palautteen kautta (Ibarra 1999; Pratt, 

Rockmann & Kaufmann 2006).  

 

Haastateltavien kerääminen aloitettiin kysymällä haastattelulupaa eri kirjastoista 

sähköpostitse. Jos kirjasto antoi luvan tehdä haastatteluita, sovittiin kirjaston 

johdon kanssa sopivin tapa pyytää työntekijöitä haastateltavaksi. Kirjastosta 

riippuen työntekijöille lähetettiin suoraan sähköpostitse pyyntö osallistua 

haastatteluun tai vaihtoehtoisesti kirjaston esimies etsi valmiiksi vapaaehtoisia 

haastatteluihin ja lähetti heidän yhteystietonsa.  

 

Alkuperäisenä tavoitteena oli haastatella monipuolisesti mahdollisimman 

erilaisia työtehtäviä tekeviä kirjastotyöntekijöitä. Muutamaa ensimmäistä 

haastateltavaa kysyttiinkin mukaan tutkimukseen työtehtävien perusteella. 

Haasteltavien löytäminen oli kuitenkin odotettua vaikeampaa eikä kaikissa 
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organisaatioissa voinut olla suoraan yhteydessä haluamiinsa työntekijöihin, 

joten lopulta haastateltavia ei enää valittu tutkimukseen työtehtävien 

perusteella.  

 

Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa kirjastotyöntekijää, joista kuusi 

työskentelee yliopistokirjastossa ja kaksi erikoiskirjastossa. Yliopistokirjastossa 

työskentelevät valittiin kahdesta eri yliopistosta, joissa toisessa työskenteli neljä 

haastateltavaa ja toisessa kaksi. Haastateltavien yksityisyyden turvaamiseksi 

heidän työpaikkojensa nimiä ei mainita. Tuloksissa henkilöt on merkitty 

koodeilla H1-H8. Haastattelut tehtiin vuoden 2015 huhtikuun ja elokuun välisenä 

aikana haastateltavien työpaikoilla heidän työhuoneissaan tai työpaikan muissa 

rauhallisissa tiloissa. Yksi haastattelu kesti keskimäärin 50 minuuttia, lyhin 31 

minuuttia ja pisin 72 minuuttia. Litteroitua haastattelumateriaalia kertyi 80 sivua 

kirjoitettuna calibri-fontilla, fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1. 

 

Haastattelujen välillä oli paljon eroja siinä, missä järjestyksessä teemojen 

mukaisia asioita käsiteltiin, vaikka haastattelurunko oli sama kaikille. Myös 

haastateltavien puhetyyleissä ja heidän kiinnostuksessaan puhua eri asioista oli 

eroja. Haastattelijan kokeneisuudella on myös vaikutuksensa 

haastattelutilanteen etenemiseen. Kokeneempi haastattelija olisi voinut saada 

enemmän irti haastatteluista esittämällä lisäkysymyksiä ja pyytämällä 

tarkennusta vastaajien kommentteihin. Rutiini haastattelemiseen kuitenkin 

kasvoi tutkimuksen edetessä. Aineisto tallennettiin nauhalle ja litteroitiin 

tekstitiedostoksi. Ääninauhoitukset litteroitiin yleiskielellisesti jättäen välistä 

äännähdykset, naurut, murresanat ja täytesanat pois.  
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4.3 Sisällönanalyysi 

 

Aineiston analyysissa voidaan käyttää aineistolähtöistä, teoriasidonnaista tai 

teorialähtöistä analyysia. Aineistolähtöisessä analyysissa on tavoitteena luoda 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Siinä analyysiyksiköt saadaan 

aineistosta tutkimuksen tarkoitusta ja tehtävänasettelua noudattaen. Aiempi 

teoria ja tieto ilmiöstä eivät ohjaa analyysin toteuttamista, vaan analyysi 

pohjautuu aineistoon. Aineistolähtöistä analyysia pidetään ongelmallisena, 

koska tutkijan valitsemat käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät vaikuttavat 

aina tuloksiin, jolloin objektiivisten havaintojen olemassaolo voidaan 

kyseenalaistaa.  Aineiston analysoiminen teoriaohjaavasti ratkaise tätä 

ongelmaa. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria voi toimia apuna analyysin 

etenemisessä, mutta teoreettiset kytkennät eivät pohjaudu suoraan teoriaan. 

Analyysiyksiköt saadaan aineistosta, kuten aineistolähtöisessä analyysissa, 

mutta aikaisempaa tietoa käytetään ohjaamaan ja auttamaan analyysia. 

Perinteisempi malli on teorialähtöinen analyysi, joka nojaa tiettyyn 

tutkimuksessa esiteltyyn teoriaan, malliin tai ajatteluun. Teorialähtöinen analyysi 

usein perustuu aiemman tiedon testaamiseen uudessa kontekstissa.   (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 95-97.) 

 

Aineiston litteroinnin jälkeen se järjestettiin haastatteluteemojen mukaan 

erilliseen word-tiedostoon, jolloin oli helpompi nähdä, mitä yhteneväisyyksiä tai 

eroavaisuuksia samaan kysymykseen liittyvissä vastauksissa oli. Teemoihin 

järjestelyn yhteydestä aineistosta ei vielä poistettu mitään eikä sitä lyhennetty. 

Seuraavassa vaiheessa teemoittain järjestetyt vastaukset muokattiin tiivistettyyn 

muotoon, jolloin jäljelle jäi olennaisin asiasisältö. Tiivistetyt ilmaukset siirrettiin 

excel-taulukkoon ja merkittiin kutakin haastateltavaa kuvaavin värikoodein. 

Tiivistetyille ilmauksille merkittiin niiden sisältöä kuvaavia luokkia. Samassa 

tiivistyksessä saattoi olla useaan eri luokkaan kuuluvaa sisältöä. Taulukossa 

viisi on esimerkki alkuperäisten ilmausten kategorisoinnista työtehtävien 

vaatiman osaamisen suhteen 
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Taulukko 5. Esimerkki sisällönanalyysista. 

Alkuperäinen ilmaus Tiivistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

”tärkeintä tässä varmaan 
on, että erottaa sen tärkeän 
aineiston vähemmän 
tärkeästä tässä minun 
hommassa, että siinä 
mielessähän sitä tarvis 
tieteenalatuntemusta” 

Tieteenalojen 

tuntemus 

kokoelmatyössä 

Sisältökompe-

tenssi 

Työtehtävien 

vaatima 

osaaminen 

”Se on tärkee juttu, että on 
sellasta aineistotuntemusta. 
Sitten tiedonhakujahan me 
tehtiin alkuaikoina aika 
paljonkin, jossa tietenkin 
kanssa oon hyödyntänyt 
sitä aihealaosaamista” 

Aihealaosaaminen 

tiedonhaussa 

  

”No tota, vähän ehkä niinku 
tuntea tuota 
tutkimusmaailmaa(…)Mä 
nimittäin aloittelin itse jatko-
opintoja aikoinaan ja sillä 
lailla ehkä olen itse vähän 
tutkimusorientoitunut, mutta 
sitten se erinäisistä syistä 
johtuen jäi, mutta mä koen, 
että se on ollut aika hyvä 
pohja tähän työhön myös” 

Omakohtainen 

kokemus 

tutkimustyöstä 

Tieteen ja 

tutkimuksen 

ymmärtäminen 

 

”(…)ja sitte niinku ymmärtää 
tota maailmaa mikä tuolla 
on oven takana on, sitä 
tiedemaailmaa, miten se 
toimii” 

Tiedemaailman 

ymmärtäminen 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Taustatiedot 

 

Haastateltavien iät vaihtelivat 44-vuotiaasta 62-vuotiaaseen. Heidän 

keskimääräinen ikänsä oli 53 vuotta ja heistä miehiä oli kaksi ja naisia kuusi. 

Ammattinimikkeiltään haastateltavista kolme oli kirjastonhoitajia, yksi 

informaatikko, kolme tietoasiantuntijoita ja yksi kirjastopäällikkö. Työkokemusta 

kirjastoalalta haastatteluihin osallistuneilla oli keskimäärin 22,25 vuotta. 

Lyhimmän työuran alalla tehneellä työntekijällä oli työkokemusta 10 vuotta ja 

pisimmän uran tehneellä 30 vuotta. Työurien pituudet on laskettu 

ensimmäisestä kokoaikaisesta kirjastoalan työpaikasta lähtien eikä kesätöitä tai 

lyhyitä sijaisuuksia ole laskettu. Käytännössä työuran pituus vastasi nykyisessä 

työpaikassa hankittua työkokemusta, koska lähes kaikki haastateltavat olivat 

työskennelleet nykyisessä työpaikassaan melkein koko uransa.  

 

Kuudella haastateltavalla kahdeksasta oli korkeimpana suorittuna koulutuksena 

maisterin tutkinto ja kahdella kandidaatin tutkinto. Suoritettujen tutkintojen 

pääaineissa oli erovaisuuksia, sillä haastateltavista löytyi niin luonnontieteilijöitä, 

humanisteja, valtiotieteilijöitä kuin kielitieteilijöitäkin. Kirjastoalan ammattiin 

pätevöittävät opinnot olivat useimmat suorittaneet informaatiotutkimuksen tai 

kirjastotieteen sivuaineopintojen kautta tai erillisen maisterin tutkinnon lisäksi 

suoritettavan tietopalvelualan täydennyskoulutuskurssin ja muiden yksittäisten 

kurssien kautta kuten kaksi vastaajista. Vain yhdellä haastatelluista ei ollut 

mitään kirjastoalalle pätevöittäviä opintoja.  
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5.2. Työtehtävät 

 

Yliopistokirjastojen toiminta on perinteisesti järjestetty työtehtävien mukaisiin 

osastoihin kuten hankinta-, luettelointi-, lainaus- ja tietopalveluosastoihin, joiden 

välisiä rajoja on kuitenkin pyritty madaltamaan perustamalla tiimejä ja lisäämällä 

viestintää tiimien ja osastojen välille (Huotari & Iivonen 2004, 79-80). Osastoihin 

perustuva työtehtävien järjestäminen oli käytössä myös niissä 

yliopistokirjastoissa, jossa tähän tutkimukseen osallistuvat työskentelivät. 

Poikkeuksen tähän tekivät kaksi erikoiskirjastossa työskennellyttä 

haastateltavaa. Haastateltavien työtehtäviä saattoi siis pitää suhteellisen 

eriytyneinä, koska ne määräytyivät suurelta osin osaston toiminnan mukaan. 

Silti työntekijöillä saattoi olla myös osaston päätoimintaan varsinaisesti 

liittymättömiä töitä. Esimerkiksi pääasiassa luettelointia ja sisällönkuvailua 

tekevällä työntekijällä saattoi olla kirjaston tiedotukseen liittyviä englannin kielen 

käännöksiä tehtävänään, koska hänellä oli auktorisoidun kääntäjän pätevyys.  

 

Tiedot tutkimukseen osallistuvien työtehtävistä olisi voinut selvittää ennen 

haastatteluiden tekemistä esimerkiksi kyselylomakkeella, jolloin vastaamiseen 

olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Näin olisi saatu yksityiskohtaisemmat ja 

tarkemmat tiedot kaikista työtehtävistä, koska osa haastateltavissa ei 

kysyttäessä asiasta muistanut kertoa kaikkia työtehtäviään. Yleensä 

haastattelujen kuluessa varsinaisen työtehtäviin liittyvän kysymyksen aikana 

unohtuneet työtehtävät palautuivat kuitenkin myöhemmin mieleen. Toisaalta 

haastattelu antoi vastaajille enemmän mahdollisuuksia kertoa tarkemmin 

työtehtävien sisällöstä ja taustoista ja kysymys työtehtävistä toimi hyvänä 

avauskysymyksenä keskustelun aikaan saamiseksi.  

 

Haastateltavien työtehtävät olivat monipuolisia ja heidän työnkuvansa koostui 

useista erilaisista tehtävistä. Yhteenveto haastateltavien työtehtävistä heidän 

litterointikoodiensa (H1-H8) mukaisesti on koottu taulukkoon 6. Yhtä lukuun 

ottamatta kaikkien työtehtäviin kuuluu jossain määrin asiakaspalvelua joko 
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kirjaston asiakaspalvelu- tai tietopalvelutiskillä, puhelimitse tai sähköpostilla. 

Haastateltava, jonka työntehtäviin ei tällä hetkellä kuulunut asiakaspalvelua, oli 

myös aiemmin tehnyt kyseisiä tehtäviä ja tuli mahdollisesti jatkossa tekemään 

uudestaan. Kokoelmatyöhön laskettiin kuuluvaksi painetun tai elektronisen 

aineiston valintaan, hankintaan ja karsintaan liittyvät tehtävät. Myös aineiston 

siirtoihin kuuluvat tehtävät laskettiin kokoelmatyöhön kuuluviksi. Karsintaan 

liittyvien työtehtävien määrä oli kahden työtekijöiden kohdalla tavallista 

suurempi johtuen kirjastoyksikköjen yhdistymisistä organisaatiossa, jossa he 

työskentelevät.  

 

 

Taulukko 6. Työtehtävät.  

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Asiakaspalvelu- tai tietopalvelupäivystys x x x x  x x x 

Esimiestehtävät       x  

Kokoelmatyö: valinta, karsinta ja hankinta  x  x  x   x 

Käännöstehtävät    x     

Luettelointi ja sisällönkuvailu   x x  x  x 

Tiedonhankinnan opetus  x       

Työryhmiin tai projekteihin osallistuminen x x  x  x x x 

Viestintä, tiedotus tai markkinointi  x x  x  x  

Tutkimus- tai kokoelmatietokannan 
päivittäminen tai ylläpito 

 x  x x   x 

Yhteydenpito organisaation sisällä  x   x x x  

 

 

Neljä haastateltavista mainitsi yhdeksi työtehtäväkseen yhteydenpidon erilaisiin 

sidosryhmiin. Yliopistokirjastoissa yhteydenpito kohdistui pääasiassa laitoksiin, 
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oppiaineisiin ja opiskelijoihin ja erikoiskirjastossa organisaation muihin 

osastoihin. Yhteydenpito organisaation sisällä mainittiin haastatteluissa erikseen 

muista viestintään liittyvistä tehtävistä, minkä takia se on käsitelty erikseen 

tässä tutkimuksessa.  

 

Tiedonhankinnan opetus kuului yhden haastateltavan työtehtäviin ja sillä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kurssimuotoista, yliopisto-opetukseen 

kuuluvaa tiedonhankinnan opetusta. Markkinointiin, viestintään ja tiedotukseen 

liittyviä työtehtäviä olivat muun muassa verkkopalveluiden mainonta ja e-

aineistojen viestintä. Osa haastateltavista ei eritellyt tarkemmin viestintään 

liittyviä työtehtäviään vaan mainitsi pelkästään tiedottamisen tai markkinoinnin 

osaksi työtään.  Työryhmiin tai projekteihin osallistuminen pitää sisällään sekä 

kirjastossa ja taustaorganisaatiossa toimivat työryhmät ja projektit että 

kansalliset kirjastoalan työryhmät ja asiantuntijaverkostot. Tutkimus- tai 

kokoelmatietokannan päivittämiseen tai ylläpitoon laskettiin kuuluvaksi 

kirjastojärjestelmän pääkäyttäjyys ja kirjasto- tai tutkimustietokannan 

päivittäminen ja ylläpito.  

 

 

5.2.1 Työtehtävien vaatima osaaminen 

 

Haastateltavat kokemukset osaamisesta, jota he tarvitsivat tämän hetkisessä 

työssään, vaihtelivat heidän työtehtäviensä mukaan. Esimerkiksi johtamiseen 

liittyvää osaamista tunsi tarvitsevansa yksi haastateltavista, joka oli tutkittavien 

joukosta ainoa esimiesasemassa oleva.  

 

Haastatteluaineistosta nousi kuitenkin useasti esiin tiettyihin osaamisiin liittyvät 

teemat. Kahdeksasta haastateltavasta kuusi mainitsi tärkeäksi osaamisalueeksi 

työssään aihealaosaamisen. Yliopistokirjastoissa työskentelevät liittivät 
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aihealaosaamiseen ja sisältöjen tuntemukseen usein myös tieteen ja 

tutkimuksen ymmärtämisen. Kolme tutkijataustaista haastateltavaa kokivat 

tutkimustaustan antavan hyvän pohjan työlle yliopistokirjastossa.  

 

No tota, vähän ehkä tuntea tuota tutkimusmaailmaa tai se... Mä nimittäin 

aloittelin itse jatko-opintoja aikoinaan ja sillä lailla ehkä olen itse vähän 

tutkimusorientoitunut, mutta sitten se erinäisistä syistä johtuen jäi, mutta 

mä koen, että se on ollut aika hyvä pohja tähän työhön myös. Ja pidän 

sitä tärkeänä, että tuntee vähän näiden tieteenalojen sisältöjä ja ehkä 

tapojakin työskennellä. (H5) 

 

 
Aihealaosaaminen koettiin tärkeäksi kokoelmatyötä, kuten aineiston valintaa, 

karsimista ja hankkimista tekeville. Myös sisällönkuvailua ja luettelointia tekevät 

työntekijät mainitsivat sen merkityksen. Usealla haastateltavalla oli aiemman 

koulutuksensa vuoksi aihealaosaamista eri tieteenaloilta, jota he pystyivät 

hyödyntämään työtehtävissään.  

 

Asiakkaat tulee kysymään tietynlaista aineistoa, että miten sitä haetaan. 

Siinä on sitten tää aihealaosaaminen, joka on osaksi perua noista omista 

opinnoista ja sitten tietokantaosaaminen, jota on kertynyt tässä uran 

aikana. (H6) 

 

Aihealaosaamisen tärkeys on noussut esiin myös aiemmissa kirjastoalan 

tutkimuksissa. Esimerkiksi Luoman (2011, 69, 103) mukaan varsinkin 

tieteellisissä kirjastoissa ja erityiskirjastoissa painotetaan tietyn tieteenalan 

tuntemusta.  

 

Kolme haastateltavista mainitsi sosiaaliset taidot tärkeiksi työssään. Sosiaaliset 

taidot koettiin sekä tärkeiksi opetus- ja asiakaspalvelutehtävissä että 

työyhteisössä toimimisessa. Opetuksessa ja asiakaspalvelussa tärkeänä 

pidettiin taitoa haastatella ihmisiä. Työyhteisössä sosiaalisia taitoja tarvittiin 



  53 
 

 

yhteydenpitoon organisaation sisäisiin ja ulkoisiin tahoihin. Yksi haastateltava 

koki tärkeäksi taidoksi myös rohkeuden ilmaista oman mielipiteensä sekä kyvyn 

tehdä päätöksiä työssään. Kolme haastateltavista piti viestintä- ja 

markkinointitaitoja tärkeinä työssään. Myös Gerolimos ja Konsta (2008, 695) 

totesivat tutkimuksessaan viestintätaidoille olevan kysyntää internetin 

kehittymisen ja viestintämuotojen lisääntymisen alan ammattilaisten välillä sekä 

asiakkaan ja kirjastonhoitajan välillä.  

 

Neljä haastateltavista kertoi tarvitsevansa tietoteknistä osaamista 

työtehtävissään. Tietoteknisen osaamisen suhteen pidettiin tärkeänä käytännön 

työhön liittyviä taitoja, kuten kirjastojärjestelmän, tietokantojen, internetin ja 

muiden työvälineiden käyttötaitoja. Tietotekniikkaan liittyvien taitojen suhteen ei 

juurikaan eritelty tarkemmin tarvittavia taitoja, vaan siitä puhuttiin hyvin yleisellä 

tasolla.  

 

Tietotekniikkaa ois hyvä tuntea jonkin verran ainakin silleen, että osais 

käyttää sitä sujuvasti.(…) No sanotaan, että ainakin tollaset netin käytön 

taidot siis miten tollaset erilaiset selaimet ja tällaset toimii. Se ois hyvä 

hallita. (…) Niinku hakupalveluiden tekniikasta ja siitä, miten noi eri 

ohjelmat keskustelee keskenään, kaikennäköisistä rajapinnoista ja sen 

tyyppistä. (H7) 

 

 

5.2.2. Osaamisen kehittäminen 

 

Haastateltavilta kysyttiin, missä työhönsä liittyvissä osa-alueissa he haluaisivat 

kehittyä. Kehityskohteet liittyivät alassa yleisesti tapahtuneisiin muutoksiin. 

Kolme haastateltavista koki tietoteknisen osaamisen tulevan alalla yhä 

tärkeämmäksi. Yksi haastateltavista koki tärkeäksi seurata alalla tapahtuvia 

muutoksia avoimen datan lisääntymisen ja aineistojen menemisen verkkoon 

myötä. Yksi haastateltava mainitsi Access- ja Excel-ohjelmien osaamisessa 
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olevan kehitettävää.  

 

Voi voi, jatkuvasti sitä huomaa kyllä. Kun jotenkin tuntuu että tää homma 

on muuttunut niin paljon niin mun aikanani ei opiskeltu vielä niinku 

viestintää tai markkinointia, tietotekniikkaa ei juuri edes ollut silloin 

kirjastoissa. Oli jotain yksittäisiä tietokoneita ja oli joku sellanen 

etäpäätejärjestelmä olemassa mutta tota noi nyt on varmaan sellaset 

missä ois oppimista. (H7) 

 

Kaksi vastaajista piti uusien taitojen oppimisessa tärkeänä ajankohtaisuutta, 

käytännön läheisyyttä ja alan kehityksessä mukana pysymistä. Yksi 

haastateltavista koki esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvän koulutuksen olevan 

turhaa liian aikaisessa vaiheessa ja piti tärkeämpänä opetella järjestelmiä sitten, 

kun niiden käyttö tulee todella ajankohtaiseksi.  

 
Mä en oikeen usko siihen että tässä ammatissa voi kehittyä paremmaksi 

opiskelemalla. Siis näissä mun tehtävissä opiskelemalla tän ammatin 

ulkopuolella jotakin. Mä en vois kuvitella sellaista tilannetta esimerkiksi, 

että mä lähtisin opiskelemaan luettelointia tai sisällönkuvailua 

jonnekin(…) Niin että jos palataan siihen koulutukseen niin tässä on 

pakko pysyä mukana ja oppia asioita koko ajan lisää. (H4) 

 

Jatkuva oppiminen ja kehityksessä mukana pysyminen on tullut esiin alan 

tutkimuksissa. Orme (2008, 626, 628) oli tutkimuksessaan todennut yleisen 

taitojen kuten ihmissuhde- ja viestintätaitojen, tietokoneen käyttötaidon, tiimityö- 

ja henkilöstöhallintataitojen suuren kysynnän työpaikkailmoituksissa. Syy siihen 

saattaa olla ammatin muuttuminen suuntaan, jossa kykyä suoriutua annetusta 

tehtävästä pidetään tärkeämpänä kuin teoreettista tietämystä. Työnantajat 

arvostavat enemmän työvoimaa, joka pystyy jatkuvasti oppimaan muuttuvassa 

ympäristössä kuin yksityiskohtaisia taitoja tai tietoja. 
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Kaksi haastateltavista koki kielten osaamisessa olevan kehittämisen varaa. 

Kielitaitoa pidettiin tärkeänä asiakaspalvelutehtävissä kansainvälisten 

opiskelijoiden määrän kasvaessa. Yksi vastaajista koki, että kielitaidon taso 

hiipuu koko henkilökunnan parissa ja varsinkin erikoiskielten taitajia tarvittaisiin 

kirjastossa. Yksi vastaajista koki myös suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen 

sekä kielitaitoon liittyvien vaatimusten lisääntyneen työssä. 

 

5.2.3 Kirjastoalaan ja työtehtäviin vaikuttaneet muutokset 

 

Alan muutosten sekä ammatin sosio-historiallisen ulottuvuuden on tutkittu 

vaikuttavan ammatti-identiteetin kehittymiseen. Aiempi tutkimus ammatti-

identiteetistä on todennut työntekijöiden pohtivan ammattiaan alalla 

tapahtuneiden muutosten kautta, mitkä vaikuttavat mielikuvaan ammatista. 

(Öhlén ja Segesten 1998, 722-723.) Ammatti-identiteetin muodostumista 

kuvataan jatkuvana prosessina, johon vaikuttavat ammattikäytännöt, 

sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa sekä tavoitteet ja 

muutokset, joihin ammatin täytyy sopeutua (Olesen 2001, 296-297). 

 

Kirjastoalalla todettiin tapahtuneen muutoksia vuosikymmenien aikana. 

Kuitenkin haastateltavien työtehtäviin liittyvät muutokset olivat pääasiassa 

pieniä. Kahdella haastateltavalla oli ammattinimikkeissä ja työtehtävissä useita 

muutoksia uran aikana. Osalla työtehtävät olivat muuttuneet alan kehityksen tai 

organisaation sisäisten muutosten takia. Alalla yleisesti tapahtuneet muutokset 

koettiin suuremmiksi. Kaksi haastateltavista koki alan muuttuneen täysin. Toinen 

heistä koki edelleen olevansa oikealla alalla, vaikka olisi opiskelut aloittaessaan 

valinnut toisin, jos olisi silloin tiennyt työssä tapahtuvan muutosten olevan näin 

suuria. 

 

Jos mä ajattelen sitä nuorta itseäni, joka lähti opiskelemaan kirjastoalalle 

niin jos se työ ois silloin ollut tällaista, mitä se on nykyisin niin mä oisin 
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varmaan valinnut jonkun muun alan. Että onhan tää silleen muuttunut 

tosi paljon. (H7) 

 

Lähes kaikki haasteltavat olivat työskennelleet samassa organisaatiossa koko 

uransa ajan. Muutokset työssä olivat siis organisaation sisäisiä työtehtävien tai 

aseman vaihtumisia. Neljä haastateltavista oli työskennellyt lähes samoissa 

tehtävissä koko ajan. He olivat työskennelleet samalla osastolla tai saman 

tehtävän parissa koko uransa ajan, mutta rooli tehtävän sisällä oli voinut 

muuttua. Esimerkiksi henkilö oli tehnyt luettelointia ja sisällönkuvailua, noussut 

jossain vaiheessa osastonsa tiiminvetäjäksi ja sitten lähiesimieheksi.  

 

Sillä tavalla se sisällönkuvailu edelleen, jolla on oma vaikutuksensa 

tähän mun työhön ja se on hallitseva edelleen. Mietiskelin tossa noita 

haasteita, mitä mulla tän aikana on ollut ja mitä uutta oppinut ja mitä 

tarvinnut. Joillakin ihmisillä varmaan on isompi juttu tällasiin uusiin 

tehtäviin siirtymiset kuin mulla on ollut. Tää runko on pysynyt ennallaan 

ja siihen on tullut lisää. (H6) 

 

Tietotekniikan ja tietoverkkojen kehittyminen tuli esiin toistuvasti puhuttaessa 

suurimmista muutoksista kirjastoalalla. Tietotekniikan tuomat muutokset 

näkyivät varsinkin kirjaston kokoelmissa, luetteloinnissa ja tiedonhaussa. Puolet 

haastateltavista mainitsi elektronisten aineistojen tulemisen yhtenä suurimmista 

alalla tapahtuneista muutoksista. Elektronisten aineistojen yleistyminen on 

mahdollistanut aineistojen etäkäytön, jonka ansiosta asiakkaat pystyvät 

käyttämään aineistoja omatoimisemmin. Myös aineiston fyysinen käsittely ja 

asiasanoituksen tarve esimerkiksi lehtiaineiston kohdalla oli vähentynyt. 

Toisaalta e-aineistojen myötä oli tullut uusia työtehtäviä, kuten tietokantojen 

hankinnat, kilpailutus ja testaaminen.  

 

...mutta suurin on varmaan kaikilla tällä alalla, että toi 
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elektronisoituminen, tietotekniikka on muuttanut työtä tosi paljon eli nyt 

on näitä elektronisia tietokantoja ja muita, että ei tartte enää mistään 

kortistoista tai papereista kattoa… Niihin liittyy paljon testaamista ja tää 

lakipuoli, hankinnat, kilpailutukset mahdollisesti niin sehän on tosi aikaa 

vievää. (H8) 

 

Puolet haastateltavista puhui yleisesti atk:sta, tietokoneista tai internetistä alaan 

vaikuttaneena tekijänä. Esimerkkeinä tietokoneiden vaikutuksesta työhön 

mainittiin kahdessa vastauksessa luetteloinnin helpottuminen 

poimintaluetteloinnin myötä sekä tietueiden entistä parempi säilyminen 

poiminnan ja luettelointiyhteistyön ansiosta. Kolmessa vastauksessa todettiin 

internetin ja tietokoneiden muuttaneen kirjastotyöntekijän roolia tiedonhakijana. 

Asiakkaiden omatoimisuus tiedonhakemisessa on kasvanut ja kirjaston 

asiakaspalveluun tulevien tiedonhakupyyntöjen määrä on vähentynyt. Varsinkin 

erikoiskirjaston kohdalla tämä merkitsi kirjastossa fyysisesti asioivien kävijöiden 

määrän vähenemistä. 

 

Mä sanoisin, että internet ja siihen liittyvä. Se tavallaan tiedon hakeminen 

ja löytäminen ei oo enää kirjastonhoitajan homma, vaan ne käyttäjät 

hakee ite ja meidän tehtävä on muuttunut siitä tiedonhakijasta tai 

löytäjästä enemmän sellaseksi, että me tuotetaan ja ylläpidetään sitä 

infraa ja toisaalta sitten markkinoidaan ja perehdytetään ja neuvotaan 

käyttämään sitä, mutta me ei enää itse olla tekemisissä sen tiedon 

etsimisen ja löytämisen kanssa. (H7) 

 

Muutos tietopalvelutyön määrässä on tullut esille myös Luoman (2011, 71-72, 

107) tutkimuksessa, jossa hän toteaa vaativan tietopalvelutyön vähentyneen ja  

kokoelmatyöhön ja tiedonhakuun liittyvien osaamisvaatimusten tulevan harvoin 

esille suomalaisissa kirjastoalan työpaikkailmoituksissa. 
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Työvoiman käytössä ja työtehtävien määrässä koettiin tapahtuneen muutoksia. 

Puolet haastateltavista koki eläköitymisen ja sijaisuuksien vähenemisen myötä 

henkilökuntaa olevan vähemmän ja työmäärä on lisääntynyt henkilöä kohden. 

Yksi haastateltava piti sijaisuuksien ja lomien järjestämistä entistä vaikeampana 

pienemmän työyhteisön vuoksi. Toisaalta taas koettiin, että rutiininomaisia töitä 

on vähennetty, työtehtäviä organisoitu uudelleen ja niin sanottuja ”turhia” töitä 

on karsittu.  

 

No työmäärä tietenkin on lisääntynyt, mutta toisaalta nyt on sitte oikaistu 

aika monissa asioissa, että ennen tehtiin silleen aika, noh en mä voi 

sanoa huolellisemmin, mutta silleen niinku pikkutarkemmin. Paljon oli 

sellasia turhia, jotka sitte myöhemmin hoksattiin, että eihän noita tartte 

tehdä tommosia töitä, että oikaistiin vähän. Siinä oon ainakin huomannut. 

(H1) 

 

Osassa kirjastoja vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli korkea ja nuorempia 

työntekijöitä tuli määräaikaisten työsuhteiden ja siviilipalvelumiesten kautta. Yksi 

haastateltavista koki, että kirjastolle hyödyllistä osaamista katoaa 

määräaikaisten työntekijöiden mukana, jos heidän työsuhteitaan ei jatketa.  

 

Sitten siinä on se ongelma, että nää määräaikaiset on olleet hyviä 

tyyppejä, oma-aloitteisia ja heille on annettu sellasia vaativampiakin 

tehtäviä. Sitten jos he eivät saa jatkaa niin se osaaminen, siinä se meni 

se osaaminen. Niinku meidän kannalta osaaminen. Tietysti se on heitä 

toivottavasti hyödyttänyt jatkossa. (H5) 

 

Kuusi haastateltavista koki yhteydenpidon sidosryhmiin muuttuneen. 

Yliopistokirjastoissa kirjastojen yhdistymisten myötä yhteydenpito laitosten 

henkilökunnan kanssa oli muuttunut. Kaksi koki, että henkilökohtainen kontakti 

laitosten henkilökuntaan ja tutkijoihin oli vähentynyt pienten kirjastojen 



  59 
 

 

lakkauttamisen vuoksi. Yksi haastateltavista kuitenkin koki kampusten välisen 

yhteistyön lisääntyneen organisaation keskittymisen myötä. 

 

5.3 Ammatti-identiteetin muodostuminen 

 

Yksi ammatti-identiteettiin vaikuttavista yksilöllis-psykologisista ulottuvuuksista 

on henkilön ammatillinen historia (Kirpal 2004, 202-203). Seitsemällä 

haastateltavista oli pohjakoulutus joltain muulta alalta kuin kirjasto- ja 

informaatioalalta. Työtehtäviin kirjastoalalle päädyttiin monista eri syistä. Vain 

yksi haastateltavista oli miettinyt jo lapsena kirjastoalan ammattia ja 

suuntautunut alalle heti ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Kirjastoalalle 

päädyttiin usein esimerkiksi kesätyön, projektityön tai muun kausiluonteisen 

työn kautta. 

 

Ja sitten mä vähän kattelin, mä olin päivystänyt, ollut 

opiskelijapäivystäjänä kirjastossa ja se vaan jotenkin lähti, että joo 

voishan tuota kokeilla ja siitä se lähti. (H4) 

 

Osa vastaajista suuntautui kirjastoalalle, koska ei löytänyt pohjakoulutustaan 

vastaavaa työtä tai ei kokenut omakseen alaansa. Kirjastoala oli koettu 

houkuttelevaksi alalle siirryttäessä muun muassa tietopalvelutehtävien sekä 

työn sosiaalisuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Työhön oltiin tyytyväisiä, vaikka 

alalle ei alun perin olisikaan tietoisesti tähdätty.  

 

Mutta ehkä siinä oli joku, vaikka ei nyt kauheen tietoinen valinta, mutta 

kyllä mä oon kuitenkin ollut tyytyväinen. Mun mielestä tää on mun alani ja 

mä tykkään edelleen kirjastoista ja kirjastotyöstä kuitenkin. (H7)  
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5.3.1 Suhtautuminen työhön 

 

Suurin osa suhtautui työhönsä pääasiassa positiivisesti. Ammatti-identiteetin 

muodostumisen ja työn kiinnostavuuden kannalta tärkeiksi osoittautuivat oman 

työnsä kehittäminen, työtehtävien monipuolisuus ja mahdollisuus erikoistua 

itseä kiinnostaviin tehtäviin.  

 

Joo siis musta kehitys on koko ajan ollut parempaan suuntaan, sillä 

tavalla, että tässä on nää ison organisaation edut, että voi erikoistua 

sellaseen, jossa on omimmillaan, joka on myös asiakkaiden kannalta 

fiksua, että ihmiset tekee sitä työtä, jossa ne on omimmillaan. (H6) 

 

Suhteet muihin ihmisiin ovat yksi ammatti-identiteettiin vaikuttavista osa-alueista 

(Öhlén & Segesten 1998, 722-723; Olesen 2001, 296-297). Suhteet asiakkaisiin 

ja asiakaspalveluun tulivat esiin haastatteluissa. Kolmessa vastauksessa otettiin 

esiin asiakaspalvelutyön merkitys työn kiinnostavuuden kannalta. Varsinkin 

erikoiskirjastossa työn negatiivisena puolena pidettiin asiakaskontaktien 

vähenemistä. Asiakaspalvelu koettiin tärkeäksi, koska sen kautta sai 

asiakasnäkökulmaa muiden työtehtävien kehittämiseen, kuten esimerkiksi 

sisällönkuvailuun. 

 

..että sisällönkuvailu on tyypillistä sellaista aluetta, jossa sä voit ruveta 

soveltamaan jotain hienoa ideaa, jotain mallia (…) Mutta sitten kun sä 

saat asiakkaalta palautetta, miten se on toiminut. Miten ne on toiminut ne 

systeemit, ne kuvailut ja ylipäätään (… )(H6) 

 

Ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttaa ammatinharjoittajien selkeä 

tietoisuus omista päämääristä, pyrkimyksistä ja rooleista. Oma 
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koulutusinstituutio, jäsentynyt toimenkuva, toiminnan yhteiskunnallinen tärkeys 

ja välttämättömyys sekä yhteiskunnallinen arvostus vaikuttavat selkiyttävällä 

tavalla ammattiryhmän identiteettiin. (Stenström 1993, 38.) Haastateltavat 

pohtivat myös oman työnsä merkitystä ja tärkeyttä kirjastoa laajemmassa 

mittakaavassa. Oman työn merkitystä peilattiin yliopiston opetuksen ja 

tutkimuksen menestykseen. Esimerkiksi tiedonhankinnan opetuksen 

lisääntymisen nähtiin vaikuttavan opinnäytteiden ja tutkimuksen laatuun.  

 

Koska ajattelee, että yliopisto maksaa yli miljoona euroa näistä e-

aineistoista ja jos se vaikuttaa siihen, millaisia opinnäytteitä tai 

tutkimuksia tehdään niin ajattelee, että saada ne käyttöön kaikille, jotka 

niitä tarttee niin onhan se semmonen tosi tärkeä missio. Että jos se 

onnistuu, niin se on hyvä. (H2) 

 

Erikoiskirjastot ja yliopistokirjastot erosivat selvästi toisistaan siinä, kuinka paljon 

vaikutusmahdollisuuksia työntekijöillä oli omaan työhönsä. Kaikki 

yliopistokirjastoissa työskentelevät kokivat voivansa vaikuttaa työhönsä ja osa 

koki vaikutusmahdollisuuksia olevan jopa kiitettävästi. Yliopistokirjastojen 

työntekijöillä oli myös paremmat mahdollisuudet vaihtaa työtehtäviä niin 

halutessaan. Erikoiskirjaston työntekijöillä taas vaikutusmahdollisuuksia oli 

jonkin verran tai vähän. Työntekijät kokivat vaikutusmahdollisuuksien lisäävän 

työn motivaatiota ja miellekkyyttä. 

 

Kyllähän mä oon tässä tiimeissä myös pyrkinyt kysymään heiltä ajatuksia 

ja koko ajan pyrkinyt heitä kannustamaan ja kertomaan ajatuksia, mitä sä 

voisit tehdä paremmin, että he tuo sen esille ja kaikki ihmiset pääsee 

vaikuttamaan. Mun mielestä yksikkö toimii kaikista parhaiten, kun sen 

kaikki jäsenet on... Sillä lisätään sitä sitoutumista siihen työhön 

ehdottomasti ja työviihtyvyyttä. Uskon, että työviihtyvyys siitä nousee. (H6) 
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5.3.2 Työyhteisö ja organisaatio 

 

Haastateltavilla oli hyvin erilaisia näkökulmia organisaation ja työyhteisön 

merkityksestä omaan työhönsä. Yksi haastateltava ei kokenut organisaation 

vaikutusta merkittäväksi työnsä kannalta, koska hän tunsi tekevänsä työtään 

hyvin itsenäisesti. Muut haastateltavat kokivat työyhteisön tai organisaation 

vaikuttavan jollain tavoin työhönsä.  

 

Neljä haastateltavista kuvaili työtehtäviään erikoistuneiksi. Yksi haastateltavista 

koki ison organisaation hyvänä puolena mahdollisuuden erikoistua tiettyyn 

tehtävään. Toisaalta taas etenemismahdollisuudet organisaatiossa kirjaston 

ulkopuolisiin tehtäviin koettiin huonoiksi erikoistumisen vuoksi. Yksi 

haastateltavista koki tarpeellisena nähdä kokonaisuuden ja oman työn 

merkityksen muille kapean työkuvan vuoksi.  

 

Organisaatiomuutokset tulivat toistuvasti esille haastattelumateriaalissa. 

Kirjastoissa oli tapahtunut organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi toimipisteitä oli 

yhdistetty ja osastojakoa muutettu.  Kaksi haastateltavista koki, että jatkuvat 

paineet henkilökunnan supistamiseen ja toiminnan arviointiin olivat stressaavia 

ja vähensivät motivaatiota työhön.  

 
No ehkä se vaikuttaa eniten siihen motivaatioon ja sellaseen 

sitoutumiseen. Siihen, että miten paljon sitä uskaltaa sitoutua niihin 

asioihin, kun ne on koko ajan vähän silleen arvioinnin kohteena ja se että 

on koko ajan se paine, että pitäis supistaa ja karsia ja vähemmällä 

pärjätä lähinnä niinku vähemmällä henkilökunnalla. (H7) 

 

Myös aiemmassa tutkimuksessa on todettu muutoksen työympäristössä 

vaikuttavan stressin ja sitoutumisen määrään sekä ammatti-identiteettiin. 

Kirpalin (2008, 218) tutkimuksen mukaan osa työtekijöistä kokee muun muassa 
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stressiä, sitoutumisen vähenemistä työhön ja huonoja työsuorituksia, jos heillä 

ei ole keinoja selviytyä muuttuvan työympäristön vaatimuksista. 

 

Kaksi haastateltavista ei itse kokenut muutoksia organisaatiossaan 

merkittäviksi, mutta olivat huomanneet sen vaikuttavan työyhteisöönsä. Yksi 

haastateltavista oli havainnut työyhteisössään muutosvastarintaa ja koki, että 

kaikki eivät sopeutuneet organisaatiomuutoksiin ja heitä oli vaikea motivoida 

tekemään töitään. Toinen haastateltava oli myös huomannut osan työyhteisöstä 

pitävän muutoksia huonoina, vaikka itse koki työilmapiirin ja työyhteisön 

hyväksi. Neljä haastateltavista kuvasi työpaikkansa ilmapiiriä hyväksi ja koki 

viihtyvänsä työyhteisössään.  

 

Kyllähän se on täällä koettu vähän huonona asiana, että se organisaatio 

on muuttunut niin paljon. Aika monta kertaa ollut semmonen. Toiset jopa 

sanoo, että se on jatkuvaa se muutos. Koko ajan on sellasessa pienessä 

epävarmuuden tilassa, että mitäs sitten. Koskaan ei niinku silleen 

pysähdytä. (H4) 

 

Yksilöiden on havaittu luovan käsitystään organisaation identiteetistä monien 

prosessien kautta. Käsityksiä organisaatiosta muodostetaan tietoisesti ja 

tiedostamattaan esimerkiksi työtovereiden kanssa tapahtuvien 

kahvipöytäkeskustelujen kautta tai tulkitsemalla yrityksen johdon puheita 

uutisissa. (Walsh & Gordon 2008, 49-50.) Haastateltavat loivat myös tässä 

käsityksiä organisaation identiteetistä havainnoimalla työyhteisöään ja sen 

ilmapiiriä.  
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5.3.3 Työstä saatava palaute 

 

Kaikki haastateltavat saivat jossain muodossa palautetta työstään esimieheltä, 

työyhteisöltä tai asiakkailta. Palautetta saatiin useista eri kanavista sekä 

suorasti että epäsuorasti. Esimieheltä ja työtovereilta tulleen palautteen koettiin 

olleen pääasiassa hyvää ja sitä oli saatu riittävästi. Vain yksi haastateltavista 

koki saavansa liian vähän palautetta.  

 

Esimieheltä saatu palaute tuli yleisimmin kehityskeskustelussa, jossa viisi 

haastateltavaa kertoi saaneensa palautetta työstään. Haastateltavat kokivat 

esimieheltä saamansa palautteen olevan pääasiassa positiivista. Kaksi 

haastateltavista oli tulkinnut hyväksi palautteeksi myös työtehtäviin liittyvän 

vastuun lisääntymisen. Vastuun lisääntyminen saattoi tarkoittaa lisää työtehtäviä 

tai ehdotusta esimiestehtäviin siirtymisestä. Yksi haastateltavista toivoi 

saavansa enemmän kehittävää palautetta varsinkin esimieheltään. Neljä 

haastateltavista kertoi saaneensa epäsuoraa palautetta työyhteisöltään tai 

esimieheltään. Kaksi haastateltavista koki varsinkin negatiivisen palautteen 

tulevan usein epäsuorasti ja olevan välillä epämääräistä sekä vaikeasti 

tulkittavaa. Palautteen saamista ei yleisesti koettu kovin tärkeäksi. Kaksi 

vastaajista ei kokenut kaipaavansa varsinkaan kiitoksia työstään. Kahdessa 

haastattelussa pohdittiin myös palautteen antamisen olevan vierasta 

suomalaisessa kulttuurissa.  

 

En mä niinku kaipaa sillä tavoin esimieheltä, jos mä oon hoitanut jonkun 

asian hyvin niin en mä ehkä kaipaa siitä kiitosta. Se ei oo niin 

suomalaista. Mä oletan, että jos ei kukaan sano mitään niin kaikki on 

hyvin. (H8) 

 

 

Kaikki asiakaspalvelutyötä tekevät haastateltavat kertoivat saaneensa 

asiakaspalautetta. Asiakkailta saatu palaute oli yleensä 
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asiakaspalvelutilanteessa opiskelijoilta tai organisaation henkilökunnalta tulevaa 

suoraa palautetta, jonka koettiin olevan hyvin vaihtelevaa. Palautteen koettiin 

olevan pääasiassa positiivista, mutta välillä negatiivistä palautettakin tuli. 

Asiakaspalaute saattoi tulla myös kirjallisesti asiakastyytyväisyyskyselyiden tai 

opiskelijoiden kurssipalautteen kautta. Neljä haastateltavista koki 

asiakaspalautteen olevan luonteeltaan koko yksikköä tai kirjastoa koskevaa, 

jolloin negatiivistakaan palautetta ei kokenut henkilökohtaisesti.   

 

Sellaista palautetta en muista, että ois tullut ihan yllättäen. Ainoa mistä 

voi tulla palautetta yllättäen on asiakkaat. Mutta se fokus voi olla, että sitä 

ei sillä tavalla ota henkilökohtaisena. Se koskee tota, se on koko 

asiakaspalveluyksikkö, joka sen saa. Vaikka se saatetaan kyllä 

kohdistaa. (H6) 

 

Haastateltujen kokemukset eivät tue täysin huomioita, joita Pratt, Rockmann ja 

Kaufmann (2006, 241, 253) tekivät tutkiessaan erikoistuvien lääkäreiden 

ammatti-identiteettiä. Haastateltavat eivät kokeneet negatiivisen tai epävirallisen 

palautteen saamisen vaikuttavan työsuoritukseensa tai kasvattanut odotuksia 

parantaa työsuoritusta, kuten lääkäreillä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ammatti-identiteettiä ja osaamista 

tieteellisten kirjastojen työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää, millaista osaamista työntekijät tarvitsevat työssään ja mitkä tekijät 

vaikuttavat heidän ammatti-identiteettinsä muodostumiseen. Ammatti-

identiteettiin kuuluu monta eri ulottuvuutta. Sen voi jakaa esimerkiksi 

historialliseen, sosiaaliseen, yksilöllis-psykologiseen ja taloudelliseen 

ulottuvuuteen, kuten Kirpal (2008, 202-203) tutkimuksessaan. Yksilöllis-

psykologisessa ulottuvuuteen kuuluvat muun muassa työn merkityksellisyyden 

kokeminen, asenne ja sitoutuminen työhön, oppiminen ja suoriutuminen töissä 

sekä suhde muihin työympäristössä, joita on käsitelty tässäkin tutkimuksessa.  

 

Haastateltavien ammatti-identiteettiä voi kuvata vahvaksi suhteessa 

asenteeseen, sitoutumiseen sekä oppimiseen ja suoriutumiseen työssä. 

Haastateltavat olivat melko tyytyväisiä työhönsä ja heillä oli takanaan pitkä 

työura samassa työpaikassa, mikä osoittaa sitoutumista työhön. Työn 

kiinnostavuuden kannalta koettiin tärkeäksi mahdollisuus kehittää omaa työtään 

ja erikoistua itseä kiinnostaviin työtehtäviin. Yksilöllisten ja henkilökohtaisten 

ominaisuuksien lisäksi ammatti-identiteetti koostuu myös suhteista toisiin 

ihmisiin (Öhlén ja Segesten 1998, 722-723). Suhteen asiakkaisiin ja 

asiakaspalveluun koettiin tärkeänä. Kasvokkaisen kontaktin vähenemistä 

asiakkaiden kanssa pidettiin negatiivisena muutoksena työssä ja 

asiakaskontaktin koettiin tuovan hyödyllistä näkökulmaa myös muihin 

työtehtäviin.  

 

Olesen (2001, 291-292) on tutkimuksessaan erottanut neljä erilaista työ- ja 

ammatti-identiteettiä, jotka ovat palkkatyöläinen, ammatinharjoittaja,  

ammattilainen ja ura- tai asemasuuntautunut. Jokainen neljästä tyypistä 

edustaa vallitsevaa, mutta ei toisiaan poissulkevaa tapaa suhtautua työhön. 

Tässä tutkimuksessa kolme haastateltavista oli selvästi urasuuntautuneita, 

koska he olivat edenneet urallaan vastuullisempiin työtehtäviin ja pyrkivät kohti 
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omaa kiinnostusta vastaavia tehtäviä. Loppujen voisi tulkita olevan 

ammattilaisia tai ammattiharjoittajia. Kaikissa oli nähtävissä kuitenkin 

jonkinlaista sitoutumista työhön, joka ilmeni esimerkiksi pitkänä työurana ja 

haluna kehittyä tai pysyä mukana alan muutoksissa. Ammattilaisuutta kuvaa 

myös se, etteivät haastateltavat kokeneet työtehtäviin liittyvässä osaamisessa 

suuria puutteita, vaan heillä oli työtehtävien suorittamiseen tarvittavaa 

asiantuntemusta. Palkkaus ei tullut haastatteluissa esille, joten palkkatyöläisen 

ammatti-identiteettiä ei aineistosta löytynyt.  Tämän tutkimuksen tulokset eivät 

tältä osin vastaa myöskään Sinikaran (2007, 119-123) tutkimusta, jossa 

kirjastoammattilaiset nostivat  pienen palkan ja arvostuksen puutteen 

ongelmiksi kirjastotyössä. 

 

Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli tutkinto tai työkokemusta joltain 

muulta alalta ennen kirjastoalalle siirtymistä. Kirjastoalalle oli päädytty kesätyön, 

projektin tai muun väliaikaisen työn kautta tai koska haluttiin vaihtaa ammattia. 

Aikaisemmasta ammatista koettiin olevan hyötyä nykyisissä työtehtävissä ja sen 

avulla oli jopa työllistytty nykyisiin tehtäviin. Ammatti-identiteettiä pohditaan 

usein erilaisessa muutostilanteissa, kuten ammatin vaihtamisen yhteydessä 

(Eteläpelto 2007, 92, 94). Eräs haastateltavista totesi virallisen haastattelun 

päättymisen jälkeen kokevan varsinaiseksi ammatti-identiteetikseen aiemman 

ammattinsa, vaikka oli työskennellyt tieteellisessä kirjastossa vuosikymmeniä. 

Ammatti-identiteetti voi muodostua alaidentiteeteistä, jotka voivat olla koko 

ammatti-identiteetin ytimenä tai hyvin toisarvoisina (Beijaardin, Meijerin & 

Verloopin 2004, 122). Aiemman koulutuksen ja ammatin voisi tulkita yhdeksi 

alaidentiteetiksi.  

 

Työtehtäviä kuvattiin tutkimusaineistossa erikoistuneiksi ja työtä itsenäiseksi. 

Omasta työstä koettiin saatavan pääasiassa positiivista palautetta, mutta 

palautetta ei koettu tarvittavan lisää eikä sitä koettu kovin tärkeäksi asiaksi 

oman työn kannalta. Kirjastoammattilaisten ammatti-identiteettiin palautteella ei 

ollut suurehkoa merkitystä. Pratt,, Rockmann ja Kaufmann (2006, 241, 253) 
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ovat aiemmassa tutkimuksessa todenneet palautteen vaikuttavan lääkäreiden 

työsuorituksiin ja ammatti-identiteettiin. Eroa voi kuitenkin selittää hoitoalan ja 

kirjastoalan erovaisuuksilla. Kirjastoalalla ja erityisesti tieteellisissä kirjastoissa 

työtä luultavasti tehdään itsenäisemmin kuin hoitoalalla. Haastateltavilla oli 

myös takanaan pitkä työura ja he kokivat osaamisensa vastaavan 

työtehtäviään, jolloin he eivät erityisesti kokeneet tarvitsevansa palautetta 

työstään. Palautteen vähäisen merkityksen voi tulkita kuvastavan vahvaa 

ammatti-identiteettiä ja luottamusta omaan osaamiseen. 

 

Varsinkin yliopistokirjastoissa työskentelevät kokivat vaikutusmahdollisuuksien 

omaan työhönsä olevan hyviä. Vaikutusmahdollisuudet lisäsivät motivaatiota ja 

sitoutumista työhön. Huolimatta itsenäisestä otteesta työhön myös työympäristö 

vaikutti usealla tavalla työntekijöihin. Henkilökunta ja toimipisteiden määrä oli 

vähentynyt vuosien kuluessa kirjastoissa organisaatiomuutosten ja 

eläköitymisen seurauksena. Sen vuoksi työmäärässä ja työtehtävissä oli 

tapahtunut muutoksia.  

 

Yksilöt identifioituvat organisaatioon määrittelemällä heidän ensin, mikä on 

organisaation identiteetti. Sen jälkeen yksilöt voivat luoda käsityksensä 

organisaation identiteetistä monien prosessien kautta. He luovat käsitystään 

organisaatiosta tietoisesti ja tiedostamattaan esimerkiksi työtovereiden kanssa 

tapahtuvien kahvipöytäkeskustelujen kautta tai tulkitsemalla yrityksen johdon 

puheita uutisissa. (Walsh & Gordon 2008, 49-50.)  Myös tässä tutkimuksessa 

haastateltavat loivat käsitystä organisaatiosta tulkitsemalla työyhteisön 

reaktioita organisaatiomuutoksiin ja heidän motivaatiotaan työtehtäviin. 

Organisaation johdolta tulevat, kirjastoon kohdistuvat taloudelliset paineet 

koettiin motivaatiota ja sitoutumista heikentävinä. 

 

Haastateltaville yhteistä oli pitkä työura alalla ja useimmilla pääasiassa 

samassa organisaatiossa. Työtehtävissä pääpaino oli pysynyt useimmilla 

samana, mutta alalla koettiin tapahtuneen muutoksia, jotta taas osaltaan 

vaikuttivat myös työtehtäviin. Isompina muutoksina alalla koettiin tietotekniikan 
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kehittyminen kirjastoissa, joka vaikutti useaan työn osa-alueeseen. Kokoelmat 

olivat osaksi muuttuneet elektronisiksi, kirjastonhoitajan rooli tiedonhakijana oli 

muuttunut, kasvokkainen asiakaskontakti vähentynyt ja tietoteknisten taitojen 

merkitys kasvanut. Alan muutoksesta huolimatta tutkimuksessa ei noussut esiin 

suuria puutoksia työntekijöiden osaamisessa. Yksittäisiin taitoihin, kuten 

tietotekniikka-, kieli-, tai viestintätaitoihin kaivattiin lisää osaamista, mutta 

laajempia jatko-opintoja ei kukaan kokenut tarpeelliseksi. Yleisesti työn 

muutoksessa mukana pysyminen ja jatkuva oppiminen koettiin tärkeäksi, mikä 

ilmentää sitoutumista ja motivaatiota työhön ja ilmaisee ammattilaisen ammatti-

identiteettiä Olesen (2001, 291-292) jaottelun mukaisesti.  

 

Havainnot ovat yhtenäisiä Gerolimoksen ja Konstan (2008, 695) tutkimuksen 

kanssa, jossa todetaan tärkeimmäksi taidoksi kirjastonhoitajalle nykyisten 

taitojen soveltaminen uusiin käytäntöihin ja motivaation hankkia uutta osaamista 

tarvittaessa. Pätevyysvaatimukset ja henkilökohtaiset taidot eivät muutu 

teknologian kehittymisen mukana, vaan enemmänkin kulkevat mukana 

informaatiopalveluissa tapahtuvissa organisaatioon ja hallintoon liittyvissä 

muutoksissa. 

 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luottavuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota 

aineiston keruuseen, raportointiin ja analysointiin. Aineiston analyysin tulee olla 

arvioitavaa, jotta lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja hänelle 

annetaan edellytyksiä arvioida tutkimuksen tulokset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

140-141.) Tässä tutkimuksessa raportointi on pyritty tekemään 

johdonmukaisesti ja tarkasti. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyden 

salaaminen on otettu huomioon raportoinnissa, jotta haastateltavia ei pystytä 

tunnistamaan.  



  70 
 

 

 

Aineiston riittävyyden suhteen puhutaan usein saturaatiosta eli tilanteesta, jossa 

aineisto alkaa toistaa itseään. Saturaatio voidaan yhdistää tulosten 

yleistyttävyyteen, koska pienestä aineistostakin voidaan tehdä yleistyksiä, kun 

aineisto alkaa toistaa itseään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87-88.) Aineiston 

suhteen saavutettiin saturaatiota monessa suhteessa, joten tutkimusaineistoa 

voidaan pitää riittävänä. Aineistossa toistui useasti muutokset, joita kirjastoala 

on kohdannut, sitoutuminen omaan työhön, pitkä työura ja halu kehittyä tai 

pysyä ajan tasalla työssään. Melko yksimielisiä oltiin myös työn kannalta 

tärkeistä osaamisista. Aihealaosaamista, tietoteknisiä taitoa ja oman 

toimintaympäristön tuntemusta pidettiin selvästi tärkeimpinä osaamisalueina.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä triangulaation avulla, joka tarkoittaa 

tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Osa aineistosta olisi voitu kerätä 

lomakekyselyn avulla, jolloin tutkimukseen osallistuneilla olisi ollut enemmän 

aikaa miettiä vastauksiaan. Työhön liittyviin arkaluontoisiin kysymyksiin olisi 

ehkä ollut helpompi vastata nimettömällä lomakkeella. Toisaalta taas 

haastattelumenetelmän käyttöä perusteli mahdollisuus antaa haastateltavien 

puhua vapaasti valituista aiheista ja tutkijan mahdollisuus esittää 

jatkokysymyksiä vastauksiin.  

 

Ammatti-identiteetistä ja osaamisesta olisi voitu saada monipuolisempi 

näkökulma, jos haastateltavia olisi saatu useammasta eri organisaatiosta ja 

heidän työtehtävänsä olisi ollut enemmän vaihtelua. Laadullisen tutkimuksen 

kohdalla tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan kaikkia tieteellisissä 

kirjastoissa työskenteleviä. 
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6.2 Jatkotutkimuskohteet  

 

Osaaminen ja ammatti-identiteetti ovat laajoja käsitteitä, joita voi tarkastella 

monesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa niitä tarkasteltiin yhdessä, mutta 

molemmista saisi erikseen myös oman tutkimuksensa, jossa aiheeseen voisi 

paneutua tarkemmin. Varsinkin laajemmalle ammatti-identiteetin tutkimukselle 

kirjastoalalla olisi tarvetta, koska aihetta ei viime vuosikymmeninä ole juuri 

tutkittu. 

 

Ammatti-identiteettistä voisi tehdä myös vertailevaa tutkimusta eri sukupolvia 

edustavia kirjastotyöntekijöiden parissa, koska ala on kokenut suuria muutoksia 

ja koulutus- ja osaamistarpeet ovat muuttuneet ajan myötä. Tässä 

tutkimuksessa oli haastateltavina jo pitkän työuran tehneitä työntekijöitä. Heidän 

ammatti-identiteettiään ja osaamistaan voisi verrata uran alkuvaiheessa oleviin 

työntekijöihin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

PERUSTIEDOT 

 

1. Ikä 

2. Koulutus 

3. Työtehtävät 

 

TYÖTEHTÄVIEN VAATIMA OSAAMINEN 

 

4. Mitä osaamista työtehtävät vaativat? 

5. Missä osa-alueissa haluaisi kehittyä? 

6. Onko työtehtävissä ja osaamisessa tapahtunut muutoksia uran varrella? 

 

AMMATILLINEN HISTORIA 

 

7. Miksi päätyi alalle? 

8. Kuinka paljon on työkokemus kirjastoalalta / muilta aloilta?  

9. Onko ammatissa tapahtunut muutoksia uran aikana? 

10.  Miten ne ovat vaikuttaneet omaan työhön? 

 

TYÖN MERKITYS  

 

11.  Koetaanko työtehtävät kiinnostaviksi? 

12.  Millaisia vaikutusmahdollisuuksia on omaan työhön? 

 
TYÖYHTEISÖN JA ORGANISAATION MERKITYS 
 

13.  Millainen merkitys työyhteisöllä ja organisaatiolla on omalle työlle? 

 

TYÖSTÄ SAATAVA PALAUTE 

 

14.  Millaista palautetta saat työstäsi asiakkailta, työyhteisöltä tai muualta? 


