
Opiskelijanäkökulma kirjastoalan
koulutukseen

Kirjastoalan koulutuskenttä saattaa tulevaisuudessa saada uuden
vivahteen mikäli suunnitelma kirjastoalan ylemmästä ammattikorkea-
koulututkinnosta toteutuu. Jo asiasta käyty keskustelu on ollut jännittävää,
kuten Turussa järjestetyssä Kirjasto- ja tietopalvelualan oppimispolut 2 -
seminaarissa saimme todeta. Yliopistojen ja yliopistokirjastojen edustajien
suhtautuminen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on sanalla sanoen
nihkeä.

On hyvin vaihtelevia näkemyksiä siitä, mikä koulutus on tärkeintä alan
työelämää varten. Osan mielestä olennaisia ovat informaatiotutkimuksen
opinnot yliopistossa, toiset arvostavat substanssiosaamista. Monesti
kirjastoihin kaivataan myös uudenlaista asiakaspalvelukulttuuria, johon
puolestaan on panostettu ammattikorkeakouluopetuksessa.

Olen itse opiskellut kirjastoalaa Turun ammattikorkeakoulussa syksystä
2004 alkaen ja siirtynyt jatkamaan opintojani Tampereen yliopistoon syksyllä
2007. Kokemusteni perusteella sekä kirjastoalan yliopisto- että
ammattikorkeakouluopinnoissa on hyvät ja huonot puolensa, ja lisäksi monia
keskeisiä taitoja olen oppinut vain työelämässä. Pyrin tässä kirjoituksessa
erittelemään amk- ja yliopisto-opintojen välisiä eroja.

Amk-opintoihin kuuluvia vahvuuksia on ollut opetuksen monipuolisuus
sekä opiskelijoiden omaa ammatillista identiteettiä ja ajattelua herättelevä
opiskelukulttuuri. Opiskeluihin ammattikorkeakoulussa on mahtunut paljon
opiskelijoiden ja luennoitsijoiden välistä vuoropuhelua, jossa on pohdittu
mihin kirjastoala kaikkien mullistusten lomassa on tällä hetkellä menossa, ja
myös mihin sen pitäisi mennä. Meille järjestyi kursseja esimerkiksi
monikulttuurisuuden kohtaamisesta kirjastoissa ja lisäksi kokonaisia
opintokokonaisuuksia pystyi tekemään muun muassa lastenkirjasto- ja



musiikkikirjastotyöstä.

Hakijamäärään nähden on hyvin vaikeaa päästä kirjasto- ja tietopalvelualan
opiskelijaksi ammattikorkeakouluun ja se näkyy opiskelijoiden motivaatiossa.
Lähes kaikki kanssaopiskelijani olivat yhtä mieltä siitä, että kirjastoala on
maailman hienoin juttu ja juuri sitä me myös halusimme opiskella.
Ammattikorkeakoululla oli merkittävä rooli kollektiivisen ammatillisen
ylpeyden syntymisessä.

Selkeitä heikkouksia koen ammattikorkeakoululla olleen kaksi. Ensimmäinen
niistä on sivuainetarjonnan vähyys ja lisäksi minut houkutteli yliopistoon halu
saavuttaa myös ylempi korkeakoulututkinto, jota ilman urakehitys auttamatta
pysähtyy tietyssä vaiheessa. Moni ammattikorkeakouluopiskelija olisi halunnut
tehdä laajoja sivuainekokonaisuuksia jossain yliopistossa opetettavassa
oppiaineessa.

Yliopiston vahvuudet ovatkin juuri ne, jotka amk-opinnoista puuttuvat.
Opiskelijalla on niin halutessaan lähes rajattomat mahdollisuudet opiskella eri
oppiaineita, sivistää itseään ja kehittää omaa ajatteluaan. Järjestelmän hienous
piilee juuri vapaudessa ja poikkitieteellisyydessä. Yliopisto-opinnoista on
myös iloa elämään itsessään.

Kirjastoalan kannalta ongelmana kuitenkin on informaatiotutkimuksen maine
helppona sisäänpääsyväylänä yliopistoon. Informaatiotutkimuksen
opiskelijoista valitettavan suuri osa on pyrkinyt sinne koska ei ole päässyt
opiskelemaan ensisijaista kiinnostuksenkohdettaan (joka Tampereella
useimmiten on tiedotusoppi tai historia). Liian usein kuulee lauseen "en mä
kyllä ainakaan mihinkään kirjastoon halua töihin". Lisäksi
informaatiotutkimuksen kurssien sisällöt eivät juurikaan tarjoa eväitä
käytännön työelämään opetuksen painottuessa tutkimukselliseempaan
suuntaan.

Tilanne on siis nurinkurinen: yliopiston tarjoama kirjastoalan opetus on melko
vähän kosketuksissa työelämän kanssa pakollista harjoittelua lukuun ottamatta,
kun taas käytännön taidot omaavan amk-opiskelijan ura katkeaa moniin
virkoihin vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon puuttumiseen.

Alan koulutusta koskevassa keskustelussa tulisi välttää yliopiston ja
ammattikorkeakoulujen välistä vastakkainasettelua ja myöntää molempien
organisaatioiden vahvuudet ja heikkoudet. Päällekkäisten koulutusohjelmien
rakentaminen ei myöskään ole mielekästä. Sen sijaan tulisi löytää niin
kirjastoalan yliopisto- kuin ammattikorkeakouluopetukseenkin työelämää,
opiskelijoita ja tutkimusta parhaiten palveleva konsepti.
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