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Miten hybridin kirjaston pitäisi varautua siihen, että henkilökunta on iskussa vastaamaan 
jatkuvaan muutokseen sekä toimintaympäristössä että -välineissä? IFLA:n 66. Yleiskokouksen 
keskeinen anti tuntuu runsaalta ja pätevältä antamaan malleja ja ideoita tämän kaikkia kirjastoja 
puhuttelevan haasteen ratkaisemiseksi.  

Venäläiset Ershova ja Hohlov määrittelevät hybridin kirjaston kirjastoksi, jossa pystytään 
käsittelemään toisaalta painettuja kirjoja ja lehtiä sekä toisaalta elektronisia tietoaineistoja. 
Näillä on tavallisesti erilaiset käyttöliittymät ja hakutavat. Perinteisiä kirjastoaineistoja 
joudutaan edelleen hoitamaan niiden vaatimalla tavalla sekä myös edistämään niiden käyttöä. 
Aineistojen käsittelyssä ei ole yhtenäistä lähestymistapaa.  

Chutima Sacchanand määrittelee Työpaikalla oppimisen välineksi, prosesseiksi ja toiminnaksi, 
joiden avulla työntekijä oppii työpaikalla perustaidoista korkeaan teknologiaan ja johtamiseen. 
Työpaikalla oppiminen on olennaista työntekijän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa 
kehittymisessä. Se on päätapa kehittää työtä; se on avainstrategia organisaation strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja johtaa suoraan parantuneeseen kilpailuasemaan. 

Sacchanand nojautuu Peter Sengen käsitykseen Oppivasta organisaatiosta, jonka tämä on 
kuvannut kirjassaan The Fifth Discipline. Kirjasto oppivana organisaationa luo jatkuvat 
oppimisen mahdollisuudet, edistää kyselyä ja dialogia, rohkaisee tiimityötä, luo järjestelmiä 
yhteiseen oppimiseen, antaa ihmisille yhteisen vision sekä yhdistää organisaation 
ympäristöönsä. 

IFLA:n tulevaisuuden kirjastoa ja henkilökunnalle asetettavia uusia vaatimuksia käsittelevistä 
artikkeleista olen poiminut mielestäni keskeiset ajatukset ja nimennyt ne seuraavasti:  

 Eriytyneempää palvelua vaativammille asiakkaille; Kirjastosta globaali tiedon 
tavaratalo; 

 Kirjastosta yhdyskäytävä tiedon äärelle; Kirjasto inhimillisen tietämyksen 
aarrekammio 

 Käyttäjä kirjastonhoitajana; Kokoelmien valinta ja hoito muuttuu 
 Kirjasto uusien paradigmojen edessä; Yksilöllisyys kunniaan 
 Korkeammat pätevyysvaatimukset; Työpaikka muutettava oppivaksi 

organisaatioksi 
 Uudet tehtävät entisten lisäksi; Tehtävien tärkeyden arviointi jatkuvaksi 

Samannimisestä artikkelistani, joka ilmestyy Signumin numerossa 7/2000 voit lukea otsikoihin 

 
 

mailto:heli.myllys@helsinki.fi


liittyvän tekstin ja löydät lähdelinkit. 

VISIONI HYBRIDIN KIRJASTON HENKIINJÄÄMISSTRATEGIAKSI 

- Jäykät rakenteet estävät tehtävien joustavan muuttamisen. Ainainen kiire ja kasautuvat tehtävät 
estävät tehokkaasti halun tarttua uusiin asioihin. Kuka tekee tekemättömät työt, jos joku 
ilmoittautuu kiinnostuneeksi ottamaan uusia haasteita vastaan? Vakinaisen henkilökunnan 
määrä ei kasva, vaan vähenee. 

- Kirjastoilla ei ole varaa jämähtää kiinni vanhaan tuttuun toimintatapaan. Ammatissa 
kehittymisestä täytyy tehdä kaikkien oikeus. Ne jotka eivät halua pitää ammattitaitoaan yllä 
joutuvat ehkä valitsemaan: jäädä ja kehittää itseään tai lähteä. 

- Kirjaston kehittämismalli, joka ottaisi huomioon jatkuvan muutoksen hallinnan apuvälineet ,ja 
tehtävien tärkeyden jatkuvan arvioinnin, voitaisiin rakentaa sisälle toimenkuviin. Malli 
pohjautuu pelkistettyyn toimenkuvaan eikä ota kantaa nimikkeisiin. Toimenkuvaan sisällytetään 
työpaikalla oppiminen, elinikäinen oppiminen, jatkuva uusien tehtävien haltuunotto sekä 
yksilölliset taipumukset ja intressit.  

- Pelkistetty toimenkuva olisi kokonaisuus, jonka osat ovat yhteensä 100 %. Päätehtävän 
suorittamiselle varataan 50 %. Päätehtävä liittyy kirjaston perustoimintoihin: hankkia, tallentaa, 
järjestää, saattaa käyttöön, säilyttää. Perustoiminnot ovat samat sekä digitaalisessa että 
perinteisessä ympäristössä. Itsensä suunnitelmalliseen kehittämiseen varataan vuosittain 
kirjastossa yhteisesti hyväksyttävän suunnitelman mukaisesti 10 %. Henkilökohtaiset 
kehittämistehtävät valitaan siten, että ne myös edistävät kirjaston strategian toteuttamista. 
Kehittämistehtävän toteuttamista tuetaan työaikajärjestelyillä sekä rahallisesti, jos se edellyttää 
ulkopuoliseen koulutukseen osallistumista.  

- Uusien tehtävien haltuunottoon varataan 25 %. Tämä vaihtuva ja joustava osa toimenkuvaa on 
tarkoitettu yksilöllisille pyrkimyksille paneutua uuteen alueeseen. Kirjasto tukee oma-aloitteista 
kehittämistä antamalla mahdollisuuden paneutua työaikana uuteen alueeseen. Tätä jousto-osaa 
käyttää osa henkilökuntaa kerrallaan. Ne jotka eivät ole mukana kehittämässä uusia asioita 
tekevät omalla 25-prosenttiosuudellaan kehittäjiltä jäävää tekemätöntä työtä. "Ylijäävien" 
tehtävien tärkeyttä arvioidaan jatkuvasti, jotta tärkeät tehtävät ehditään tehdä. Toimenkuvan 
loppuosa 15 % kuluu lomiin ja muihin poissaoloihin. 

Mallin etuina ovat joustavuus ja mahdollisuus toteuttaa elinikäisen oppimisen ideaa. Uusien 
tarpeiden mukaisia uusia taitoja hankitaan jatkuvasti ja henkilökunnan ammattitaito pysyy 
ajantasaisena ja iskukykyisenä valtaamaan uusia alueita. Samalla joudutaan jatkuvasti 
pohtimaan eri tehtävien tärkeyttä. Painopistettä päästään vähitellen siirtämään uusia tarpeita 
vastaaviin tehtäviin, kun joistakin vanhoista tehtävistä voidaan luopua kokonaan tai ulkoistaa 
niiden hoitaminen.  

Mallin toteuttaminen edellyttää selkeää visiota. Se edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua käyttäjien 
ja maksajien kanssa siitä mitä kirjastolta odotetaan. Mallin avulla saadaan myös kunkin 
työntekijän henkilökohtaiset kyvyt ja intressit tukemaan kirjaston strategian toteuttamista. 

Mallin huonona puolena voidaan pitää kehittämisväsymystä. Jatkuvassa käymistilassa oleminen 
tuottaa tuskaa. "Milloin on tavallista ja helppoa ?" -kysymys tulee esiin. Kehittämisväsymystä 



voidaan ehkäistä ennakkoon jaksottamalla kehittäminen ja hengähdystauot sopiviksi palasiksi.  

Elinikäinen oppiminen ja työpaikalla oppiminen laajentavat jatkuvasti henkilökohtaista 
osaamista ja luovat edellytyksiä paremmalle tulevaisuudelle. 

 


