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Tampereen kaupunginkirjasto

• Henkilökunta n. 200
• 83 % naisia, 17 % miehiä
• Akateeminen tutkinto 46 % (keski-ikä 51,1 vuotta)
• Ammatillinen tutkinto 33 % (keski-ikä 51,1 vuotta)
• Muut 21 % (keski-ikä 49,9 vuotta)

• Eläköityvät: 2015-2020  50 henkilöä

• Hyvin tyypillinen tilanne kaikissa Suomen
kirjastoissa



Vähemmän kirjastoja – enemmän haastetta 
• Talouden tiukkoina aikoina kirjastojen ja varsinkaan niissä toimivan 

henkilökunnan määrä ei tule kasvamaan, vaan niitä joudutaan luultavasti 
karsimaan jossain vaiheessa

• Pääkirjastot toimivat usein monen eri palvelun ja toiminnon paikkana
• Lähikirjastot profiloituvat alueensa toimintaympäristön mukaan, erilaisia 

väestötietokantoja tulee käyttää hyväksi toimintaympäristön analysoinnissa
• Tämä asettaa tilasuunnittelun, aineiston valinnan, palvelujen 

kohdentamisen ja toimintaympäristön tuntemisen erityisen tärkeään 
asemaan

• Suuret lähikirjastot ja aluekirjastot ovat tavallaan myös alueensa keskuksia, 
mutta esim. aineiston ei tarvitse vastata pääkirjaston kokoelmaa



Kirjastoammatin muutos
• Kirjastoalan jatkuva muuttuminen on puhuttanut meitä jo vuosia –

sisällöt, kokoelmat, palvelut ja tilat muuttuvat
• Henkilökunta on kuullut esityksiä muutoksesta loputtomiin – miten siihen

tulisi reagoida, miten muutos koetaan ja miten juuri minun työni muuttuu
• Ammattimme muuttuu – halusimmepa sitä tai emme.



• Minkälaisia kirjastoammattilaisia me tarvitsemme tulevaisuudessa?
• Stereotypia kirjastonhoitajasta elää vahvasti suuren yleisön

tietoisuudessa
• Kiinnostus lukemiseen ja kirjallisuuteen on toivottava ja hyvä

ominaisuus kirjastonhoitajalle – mutta se ei riitä tänä päivänä
• Kuitenkin se on edelleen suurin syy päätyä kirjastoalalle – tämä

nousee esille mm. kirjaston rekrytoinneissa
• Tulevaisuudessa ei ole vain yhtä toimenkuvaa kirjastonhoitajalle tai 

kirjastovirkailijalle



• Automaatio on muuttanut
kirjastoammatteja

• Lainaus ja palautus on itsepalvelua
• Asiakkaat tekevät verkossa varauksia ja 

paljon muuta – lainojen uusinta, 
verkkomaksaminen jne… 

• Proaktiivisuus on vallannut kirjastotkin
• Kirjastoväen pitää tulla ulos tiskin takaa



”Uusi kirjastonhoitaja?”

• Luova
• Joustava
• Sosiaaliset taidot
• Hyvä yleissivistys
• Tiimityötaidot
• IT-taidot, mukaanlukien sosiaalinen media
• Muutosvalmius
• Ulospäinsuuntautuneisuus
• Muodolliset pätevyysvaatimukset?



• Tulevaisuudessa (ja jo nytkin) kirjastoammattilaisten taidot ja osaaminen
tulevat liittymään esimerkiksi nuorten palveluihin ja sosiaalipalveluihin
yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa



• Moniammatillisia työpaikkoja
• perinteiset työnkuvat muuttuvat, tähän pitää panostaa myös henkilöstön

koulutuksessa
• Keskustelun tulee olla avointa johdon ja työntekijöiden välillä, myös

koulutusorganisaatioiden välillä tulee olla yhteistyötä



• Tulevaisuudessa ei ole vain yhtä toimenkuvaa kirjastonhoitajalle tai 
kirjastovirkailijalle

• Jokainen toimenkuva räätälöidään henkilökohtaisesti henkilön
osaamisalueiden ja erityistaitojen mukaan.



Osaamisen vaateiden ja työn murros

• Uusia töitä ja ammatteja syntyy ja katoaa
• Työnteon tavat muuttuvat: etätyö, osa-aikatyö, yrittäjyys, monityö 

(useita työnantajia, palkka monesta eri paikasta)
• Työelämä polarisoituu
• Ammattien pätevyydet ja vaatimukset 
• Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii sekä vahvaa tieto-taitoa että 

mahdollisuuksia kehittää omaa työtä koko työuran ajan



Uusi kirjasto – uusi tila-ajattelu 
• Learning space: Finding and learning. Courses, e-learning, book talk...
OPPIMISTILA
• Inspiration space: Adventure. Books, arts, music, entertainment, games, 

events...
INSPIRAATIOTILA
• Meeting place: Based on commitment. Meeting with politicians, local 

reading and learning circles, communality, networking...
KOHTAAMISTILA
• Performing place: Creativity and creation. Writing workshops, movie and 

play clubs, local bands, poem karaoke....
ESIINTYMISTILA
• Tanskan uusi Kirjasto-ohjelma: 

http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/?utm_source=rss&utm_m
edium=rss&utm_campaign=model-programme-for-public-libraries
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Työtilat

• Myös työtilat muuttuvat
• Avoimet tilat, moniammatillista 

työskentelyä
• Suuri haaste myös esimiestyölle
• Tarvitaan uutta johtajuutta
• Verkostojohtaminen



Kirjastoparadigman muutos
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Kirjastojen uudet tehtävät 
(Heinonen & Ruotsalainen 2011)

• ”Kolmansien tilojen” tarjoaminen 
(kohtaamispaikka)

• Merkityksellisen ja voimaantumisen kokemusten 
tarjoaminen ja edistäminen (vahvistaa 
merkityksellisyyttä elämässä)

• Hitauden filosofian ja hitaan elämän soveltaminen 
ja edistäminen (hyötyä hitaudesta ja 
syventymisestä)



Kirjastoihin liitettyjä positiivisia 
mielikuvia (Brewster 2014)

• Tuttu, avoin ja tervetulevaksi toivottava paikka
• Rauhoittava ja miellyttävä paikka
• Voimaannuttava paikka 
• Tärkeä paikka esimerkiksi mielenterveys-

kuntoutujille



Kirjastojen roolista
• Hitauden keidas (Heinonen & Ruotsalainen 2011) 
• Voimaantumisen valtameri (Heinonen & Ruotsalainen 2011) 
• Hyötyreaktori ((Heinonen & Ruotsalainen 2011) 
• Innovaatiokeskus (Aalto-yliopiston tutkimus, 2014)
• Hyvinvointikeskus (Curry & Alstad 2003, Toyne & Usherwood 2001)
• Itsensä kehittämisen keskus (Greenhalgh et al 1995)
• Turvapaikka (Duff 2012, Yates et al. 2012)
• Korjaava ja rentouttava paikka (Korpela & Ylen 2007)
• Terapeuttinen maisema ja mielenterveyden edistäjä (Liza Brewster

2014) 
• ”Tiedon, viihteen ja kirjojen välittämisen keskus” on liian kapea tulkinta 

kirjastojen roolista yhteisöille
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Asiakkaiden osallistaminen

• Tampere17 –hallintomallin kehittämisessä asiakkaiden osallisuus 
hyvin tärkeä strateginen näkökulma

• Erilaiset osallistamistavat tullaan organisoimaan uudella tavalla niin 
fyysisesti kuin verkossakin (esim alue-alvarit)

• Moniammatillinen yhteistyö, jossa myös asukkaat mukana
• Osallistava budjetointi (esim Tampereella OmaTesoma-hankkeessa, 

myös Helsingissä asiakkaita osallistettu aineiston hankintaan)
• Asiakkaiden itse tuottamat palvelut kirjastossa jne



Valmistuu ensi vuonna Prisman tiloihin, moniammatillinen 
työkulttuuri, osa palveluista päällekkäin

Linnainmaan hyvinvointikeskus 



Tesoman kirjasto
• Uudet tilat 2017
• Yhdessä sote-palvelujen kanssa Tesomantori
• Tilat mahdollisimman paljon yhteisiä: auditoriot

henkilökunnan sosiaalitilat, kokoushuoneet jne. 
• Kumppanuus- tai allianssimalli: yksityisiä ja 

julkisia toimijoita yhdessä
• Vaatii muutosvalmiutta henkilöstöltä -

toimintatapa uusi, entistä kirjastoa ei voi siirtää 
uusiin tiloihin
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Lisää omatoimikirjastoja ja 
itsepalvelua

• Uusia omatoimikirjastoja useita Suomessa, lisää 
tulossa

• Kirjasto ei enää ole ”kirjastonhoitajien oma” vaan 
asiakkaat ottavat tilan haltuunsa 

• Asiakkaat osallistuvat myös budjetointiin (esim. 
Helsinki)

• Metson remontissa asiakkaat halusivat omaa 
toimitilaa kirjastosta
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Kirjaston määrittelyä, YKN
• Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) strategia ”Kansalaisen kirjasto – olennainen osa 

suomalaista osaamista. Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020”  määrittelee kirjaston 
mm. seuraavilla määreillä

Tila: Saavutettavuus, Esteettömyys, Avoin verkko, Tekniikka, Liikkuva kirjasto

Sisällöt: Monipuoliset aineistot, Osaaminen, Asiantuntijuus, Sisällöntuotanto

Julkinen palvelu: Maksuttomuus, Tasavertaisuus, Yhteistyö, Kansalaisuuden tuki

Verkkoaikana kirjastot tukevat aktiivista kansalaisuutta ja kansalaiset tarvitsevat kirjastoja 
yhä enemmän. 



Lähteet

• Tanskan uusi kirjasto-ohjelma 
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/folkebiblioteket-i-
forandring/biblioteket-som-relationer/#.VFDoEGMtyOY

• Kaivo-oja, Jari: Luento Kirjastojen tulevaisuuspäivässä 28.10.2014

• Heinonen, Sirkka; Ruotsalainen, Juho: Tulevaisuuden kirjasto – avoin 
vuorovaikutteisuuden oppimispilvi? Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 2011

• ”Kansalaisen kirjasto – olennainen osa suomalaista osaamista. Yleisten 
kirjastojen suunta 2016-2020” – julkaisematon luonnos


