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ABSTRACT

The incongruity between commonly held ideas of libraries and librarians and the
changes that have occurred in libraries since 2000 provided the impulse for this
work. The object is to find out if the changes of the last few decades have pene-
trated to a deeper level, that is, if they have caused changes in the values and
world views of library staff and management. The study focuses on Finnish uni-
versity libraries and the people who work in them.

The theoretical framework is provided by the concepts of world view (val-
ues, the concept of time, man and self, the experience of the supernatural and the
holy, community and leadership). The viewpoint, framework and methods of the
study place it in the area of Comparative Religion by applying the world view
framework. The time frame is the information age, which has deeply affected Fin-
nish society and scholarly communication from 1970  to 2005.

The source material of the study comprises 30 life stories; somewhat more
than half of the stories come from the University of Helsinki, and the rest from the
other eight universities. Written sources include library journals, planning docu-
ments and historical accounts of libraries. The experiences and research diaries of
the research worker are also used as source material.

The world view questions are discussed on different levels:
1) recognition of the differences and similarities in the values of the library sphere

and the university sphere,
2) examination of the world view elements, community and leadership based on

the life stories, and
3) the three phases of the effects of information technology on the university li-

braries and those who work in them.

In comparing the values of the library sphere and the university sphere, the appre-
ciation of creative work and culture as well as the founding principles of science
and research are jointly held values. The main difference between the values in the
university and library spheres concerns competition and service. Competition is
part of the university as an institution of research work. The core value of the li-
brary sphere is service, which creates the essential ethos of library work. The ethi-
cal principles of the library sphere also include the values of democracy and equal-
ity as well as the value of intellectual freedom.

There is also a difference between an essential value in the university
sphere, the value of autonomy and academic freedom on the one hand, and the
global value of the library sphere - organizing operations in a practical and effi-
cient way on the other hand. Implementing this value can also create tension be-
tween the research community and the library.

Based on the life stories, similarities can be found in the values of the library
staff members. The value of service seems to be of primary importance for all who
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are committed to library work and who find it interesting and rewarding. The ser-
vice role of the library staff can be extended from information services provider to
include the roles of teacher, listener and even therapist, all needed in a competitive
research community. The values of democracy and equality also emerge fairly
strongly.

The information age development has progressed in three phases in the li-
braries from the 1960s onward. In the third phase beginning in the mid 1990s, the
increased usage of electronic resources has set fundamental changes in motion. The
changes have affected basic values and the concept of time as well as the hier-
archies  and  valuations  within  the  library  community.  In  addition  to  and  as  a  re-
placement for the library possessing a local identity and operational model, a net-
worked, global library is emerging.

The  changes  have  brought  tension  both  to  the  library  communities  and  to
the relationship between the university community and the library. Future orienta-
tion can be said to be the key concept for change; it affects where the ideals and
models for operations are taken from. Future orientation manifests itself as
changes in metaphors, changes in the model of a good librarian and as communal
valuations. Tension between the libraries and research communities can arise if the
research community pictures the library primarily as a traditional library building
with a local identity, whereas the 21st century library staff and directors are af-
fected by future orientation and membership in a networked library sphere, work-
ing proactively to develop their libraries.
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KIITOKSET

Keskeinen sytyke tutkimuksen käynnistymiseen on ollut polttava tarve ymmärtää
kirjastoissa käynnissä olevaa muutosta. Me kirjastoissa työskentelevät tunsimme
1990-luvulla voimistuneet muutosaallot niin päivittäisessä työssämme kuin suun-
nittelun tihentymisenä, työkuvien uudistumisena ja samalla kehysorganisaatiom-
me yliopiston sisäisenä myllerryksenä. Strategisen suunnittelun tuloksena alkoi
syntyä uusia organisaatioita, työyhteisöjä, tiloja ja rahoitusmalleja. Elektronisen
kirjaston kasvu avasi eteemme uuden ja haastavia kysymyksiä sisältävän tietoym-
päristön, jonka kanssa oli tultava nopeasti tutuksi. Samaan aikaan myös perinteis-
ten palvelujen käyttö kasvoi.

Kirjastojen henkilöstö ja johtajat ovat reagoineet muutoksiin vaihtelevin ta-
voin, joiden ääripäinä ovat ahdistuneisuus ja innostus, joskus molemmat samaan
aikaan. Erityisen kiinnostavalta tutkimusnäkökulmasta tuntuikin kysymys, mitä
on tapahtumassa kirjastoväen arvoissa, käsityksissä omasta itsestä, ympäristöstä ja
yhteisöstä. Nämä kysymykset voi pelkistää kysymykseksi, muuttuvatko maail-
mankuvat toimintaympäristön muuttuessa.

Ensimmäinen tutkimusperiodi käynnistyi 1.5.2001 perimmäisten kysymys-
ten äärellä. Vapaana virkatyöstä sain aikaa keskusteluun ja läsnäoloon ystäväni ja
ikätoverini Soili Turpeisen viimeisen elinviikon aikana ennen hänen menehtymis-
tään syöpäsairauteen. Tuolloin annettu lupaus saattaa tutkimus loppuun on osal-
taan tukenut työn jatkamista.

Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Juha Pentikäinen ja tutki-
musprofessori Helena Helve. He ovat käyttäneet aikaansa ohjaukseen ja palautteen
antamiseen sekä rohkaisseet jatkamaan väitöstyötä kaikki kuluneet vuodet kesästä
2001 alkaen. Väliin on mahtunut myös vuosia, jolloin tutkimus ei juurikaan ole
edennyt työpaineiden vuoksi. Olen heille syvästi kiitollinen ohjauksesta ja tuesta.
Myös uskontotieteen laitoksen tutkijaseminaarit ovat liittäneet tiedeyhteisöön ja
nostaneet esille tutkimustyön kriittisiä kysymyksiä.

Lehtori, dosentti Ilkka Mäkisen kirjastohistorian tutkijaseminaari Tampe-
reen yliopistossa on tarjonnut mahdollisuuden kirjastojen vaiheisiin ja tutkimus-
näkökulmiin liittyvien kysymysten yhteiseen pohdintaan. Kiitän Ilkka Mäkistä
myös henkilökohtaisista keskusteluista ja aineistoista samoin kuin hänen tutkimus-
tensa antamista näkökulmista.

Professori, ylikirjastonhoitaja Tore Ahlbäck Åbo Akademista ja dosentti,
taide- ja kulttuuriperintöyksikön päällikkö Hannele Koivunen opetusministeriöstä
ovat väitöskirjan esitarkastajina tehneet tärkeitä käsikirjoitukseen liittyviä huo-
mautuksia, mistä kiitän heitä lämpimästi.
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Professori Eeva-Maija Tammekann on tukenut työtäni keskusteluin, kirjoi-
tuksin ja aineistoin. Kiitän häntä arvokkaasta tuesta väitöstyölleni. Kirjastoneuvos
FL Henni Ilomäelle olen kiitollinen käsikirjoituksen työstämiseen liittyvistä oleelli-
sista parannusehdotuksista.

Olen syvästi kiitollinen kaikille kirjastojen asiantuntijoille ja johtajille, jotka
avasivat ajatuksiaan, arvojaan ja elämänkokemustaan kirjoittamalla elämänta-
rinansa tämän tutkimuksen keskeiseksi aineistoksi. Tähän liittyvä rohkeus ja
avoimuus ovat tehneet tutkimuksen mahdolliseksi.

Suomen Kulttuurirahaston Eila Wirlan säätiö on vuosina 2001 ja 2003 myön-
tänyt apurahan väitöstyön tekemiseen. Tämän rahoituksen turvin on ollut mahdol-
lista pitää intensiivisiä tutkimukseen ja kirjoittamiseen keskittyviä taukoja vaati-
vasta virkatyöstä. Ilman näitä taukoja työ ei olisi edistynyt. Kiitän tästä mahdolli-
suudesta Suomen Kulttuurirahastoa.

Kiitän myös lähiesimiehiäni, vararehtori Hannele Niemeä ja hallintojohtaja
Kari Suokkoa heidän rohkaisustaan ja kannustuksestaan, jota ilman tutkimustyö
olisi saattanut hautautua arkityön alle.

FM Marja Hirn on tarkistanut tutkimuksen kielellisen asun. FM Nicola Ny-
kopp on kääntänyt tiivistelmän englanniksi. Parhaimmat kiitokset heille molem-
mille. Samoin kiitos koko lähimmän työyhteisöni, kirjastopalvelujen koordinoin-
tiyksikön tiimille hyvästä hengestä ja aktiivisista keskusteluista.

Toivon, että yliopistokirjastojen maailma tulisi lukijoille hieman aiempaa tu-
tummaksi, ja että yliopistoyhteisön sisäinen yhtenäisyys voimistuisi.

Läheisimmät kohtaavat tutkimustyön arjen konkreettisimmin vuoristoineen
ja laaksoineen. Lämmin kiitos omille läheisimmille, miehelleni Matille ja pojal-
lemme Jukalle läsnäolosta, tuesta ja ymmärtämyksestä kuluneina päivinä, viikkoi-
na ja vuosina.

Vantaalla 23.10.2007

Kaisa Sinikara
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1. JOHDANTO

1.1. Muutosten metaforat

Kirjastonhoitajat valitaan tarkoitukseen sopivasta materiaalista. Alalle etsitään
henkilöt, joilla on kutsumus. Heitä ei tarvitse eristää, he eristäytyvät itse. Heillä on
kortisto, kaapistot ja hyllystöt. He rakentavat tunnelimaisia käytäviä, kaivavat on-
kaloita, hoippuvat syvällä kellareissa kuin noidat. (Paasilinna 1973, 79.)

Eri alojen luovuustekijöitä 2000-luvulla tutkinut Richard Florida toteaa, että koulu-
tus- ja kirjastoalojen ammatit kuuluvat luovan luokan superluovaan ytimeen (Flo-
rida 2002, 328, suom. 2005, 473).

Jos otetaan huomioon ne monet toimikunnat ja työryhmät, joissa olen kirjastoasioi-
ta käsitellyt, minua voitaisiin pitää jonkinlaisena asiantuntijana kirjastokysymyk-
sissä. Tästä huolimatta harva asia saa minut tuntemaan itseni niin tietämättömäksi
ja avuttomaksi kuin yliopiston kirjastolaitoksen kehittäminen. Kun olen yrittänyt
analysoida syitä tähän, selitykseksi on löytynyt erilaisia superlatiiveja, jotka liitty-
vät kirjastoihin erityisesti 1990-luvulla.

Tietotekniikan kehitys on 1990-luvulla vaikuttanut kirjastoihin enemmän
kuin mihinkään muuhun yliopistolla.
Kirjastot joutuivat yliopistojen rahoituksen supistuttua ahtaammalle kuin
mikään muu toiminto.
Harvaan asiaan yliopistolla liittyy niin voimakkaita vastakkaisia näkemyk-
siä kuin kirjastokysymyksiin.
Keskustelua Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta on leimannut epäluu-
loinen suhtautuminen ja luottamuksen puute. (Mustajoki 2002, 184-188.)

Kirjoittaja, Arto Mustajoki, johti vararehtorina Helsingin yliopiston kirjastojen stra-
tegista kehittämistä 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin useat suuret muutokset
käynnistettiin.

Nämä metaforat saavat kysymään, mikä on kirjasto ja mikä se on erityisesti
yliopistossa. Paasilinnan ja Floridan luonnehdinnat kirjastoammatista ja kirjaston-
hoitajista poikkeavat vahvasti toisistaan. Onko toinen mielikuvista oikeampi kuin
toinen? Vai onko taustalla perustavanlaatuinen murros, johon Mustajoki näyttää
viittaavan?
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1.2. Muutosten kokijana ja tekijänä

Yliopistokirjastojen muutoksiin liittyvät omat kokemukset ovat olleet tämän tut-
kimuksen keskeinen käynnistäjä. Olen halunnut ymmärtää sitä muuttuvaa ympä-
ristöä, jonka keskellä yliopiston kirjasto on viime vuosikymmeninä elänyt.

Olen työskennellyt Helsingin yliopistossa lähes koko työurani ajan. Olen
tehnyt kirjastotyötä yli kaksikymmentä vuotta sekä toiminut useita vuosia tun-
tiopettajana, tutkijana ja  hallintovirkamiehenä. Yhteistyöverkostot ulottuvat yli-
opiston kaikkiin henkilöstöryhmiin ja eri tieteenaloille samoin kuin eri yliopistokir-
jastoihin Suomessa ja useissa muissa maissa.  Uskon, että omakohtainen kirjaston
ja yliopiston tuntemus tuo laajemman aineiston muutosten eri dimensioiden tar-
kasteluun kuin ulkopuoliselle tutkijalle olisi mahdollista. Tutkijan omat kokemuk-
set ovat osa tutkimusmateriaalia.  Samalla tunnistan ne ongelmat, joita sisältyy si-
säryhmään kuulumiseen. Käsittelen näitä ongelmia tuonnempana.

Roolini kirjastossa ovat vaihdelleet puolipäiväisestä kurssikirjalainaamon
kirjastoavustajasta yliopiston kirjastopalvelujen koordinoivan johtajan tehtäviin.
Tässä välissä olen toiminut luetteloinnista vastaavana kirjastonhoitajana ja tiedon-
hankinnan opetuksesta vastaavana assistenttina tiedekuntakirjastossa, kirjallisuu-
den valinnasta ja asiasanoituksesta vastaavana kirjastonhoitajana erikoiskirjastos-
sa, tutkijana kansainvälisessä bibliografia- ja tietokantahankkeessa sekä aktiivisen
opiskelijakirjaston osastonjohtajana ja kirjastonjohtajana.  Olen ollut muutosten
kohteena mutta myös toimijana ja muutosten käynnistäjänä.

Ensimmäiseen kirjastotehtävään opiskeluaikana vuonna 1973 sisältyi kurs-
sikirjalainojen käsittely opiskelija-asuntola Domuksen kellarissa Leppäsuolla.1 Teh-
tävä antoi omakohtaisen kokemuksen siitä, miten paljon käsityötä vaati kasvavien
opiskelijajoukkojen kirjastopalvelujen hoitaminen. Tilanne kirjastossa kävi ennen
pitkää perin tuskalliseksi. Lainojen hallinnointi käsin sai aikaan jännetuppituleh-
duksia ja muita työstä johtuvia vaivoja. Asioille oli tehtävä jotakin. Silloiset kirjas-
tosta vastaavat henkilöt tarttuivat toimeen ja automatisointi alkoi.

Sittemmin käynnistäjän ja toteuttajan roolit ovat tuoneet toisenlaisia näkö-
kulmia. Myös muutoksia käynnistävän johtajan työ on ajoittain tuskallista. Seuraa-
va muistiinpano on tutkimuspäiväkirjasta2 uuden johtamistehtävän haastavalta
alkutaipaleelta.

1 Opiskelijat kirjoittivat tietonsa kunkin lainaamansa kirjan lainakorttiin, minkä jälkeen pujottelin
näitä lainakortteja  kirjanimekkeittäin järjestettyihin koteloihin. Kun laina palautui, tehtävänäni oli
poimia asianomaiset kortit esille ja sijoittaa ne kunkin kirjan takakannen taskuun, jotta seuraavat
opiskelijat saattoi lainata kirjat ja prosessi alkoi uudelleen. Kilpailu kirjoista oli kova, ja varauksia
tehtiin runsaasti. Parin virkailijan tehtävänä oli käydä nimekekoteloita läpi ja karhuta myöhässä
olevia kirjoja. Tenttien jälkeisten palautusruuhkien aikana kirjoja oli lattioilla ja seinämillä, kunnes
kortit, kirjat  ja nimekekotelot saatiin jälleen vastaamaan toisiaan. (Kirjoittajan muistiinpanot.)
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Olen tänä syksynä kuin käynyt meren pohjassa, painunut vähä vähältä alas, jossa
on ihan yksin, vesimassat puristavat, on pimeää, eikä tiedä pääseekö enää ylös.
Kuin sukellusvene, joka haaksirikkoutuu. Nyt on väliin tunne, että on hitaasti nou-
semassa pohjalta ylöspäin. Vähän kerrassaan alkaa näkyä valoakin. Ei enää ihan
koko aikaa vain purista. (Tpk 2002 lokakuu.)

Omakohtaiset kokemukset auttavat ymmärtämään, etteivät kirjastoissa ja yhteis-
kunnassa tehdyt muutokset ole vain tilastolukuja organisaatiokehityksen historias-
sa. Muutokset voivat koskettaa kipeästi niin henkilökuntaa kuin johtajia, niin muu-
toksista vastuussa olevia kuin niihin joutuvia.3

Tutkimuksen painopiste on ihmisten ja kulttuurin, erityisesti maailmanku-
van ja arvojen muutoksen tarkastelussa kohteena yliopistokirjasto ja siellä toimi-
vat. Kutsun lukijan kanssani yliopistokirjaston maailmaan, jossa puheenvuoro on
kirjastoissa työskentelevillä. Ennen kuin aukaisemme oven kirjastoon on tarpeen
ottaa esille joitakin peruskäsitteitä ja perustietoja.

1.3. Kutsumustyön perinne

Yliopistokirjastojen johtajat olivat perinteisesti oppineita miehiä, joilla oli virka
omassa tiedeyhteisössään.4 Kun kirjastoja varhaisempina vuosisatoina hoitivat tie-
demiehet, kirjastot olivat kiinteä osa tiedeyhteisöä. Suomessa tilanne oli tällainen

2 Aloitin tutkimuspäiväkirjan pitämisen 1.5.2001, jolloin väitöskirjatyö käynnistyi. Olen pitänyt päi-
väkirjaa erityisesti aktiivisina tutkimuskausina mutta kirjannut myös työhön liittyviä käännekohtia
ja vaiheita. Käytän lyhennettä Tpk viitatessani tutkimuspäiväkirjaan.

3 Olen suorittanut teologian maisterin opinnot 1974. Orientaatio on sittemmin vaihtunut uskontotie-
teeseen. Lisensiaatintyön (1988) aiheena oli maailmankuvan muutos pohjoissuomalaisessa kylässä
pitkäkestoisen haastattelu- ja havainnointityöskentelyn pohjalta. Kylätutkimus oli osa laajempaa
uskontososiologista tutkimushanketta. Kirjastoalan koulutus sisältää lähinnä pätevöitymiseen tar-
vittavia opintoja, minkä lisäksi erityisesti Tampereen yliopiston kirjastohistorian tutkijaseminaari
2003-2006 on antanut kiinnostavan näkökulman kirjastojen tutkimukseen.

4 Mm. Henrik Gabriel Porthan toimi Pohjoispohjalaisen osakunnan kirjastonhoitajana. Hänen oppi-
laansa Frans Mikael Franzén valittiin Turun Akatemian kirjastonhoitajaksi 1795, johon toimeen yh-
distettiin oppihistorian professuuri 1798. Hänen jälkeensä oppihistorian professori oli myös yliopis-
ton kirjastonhoitaja aina 1850-luvulle saakka. Helsingin yliopiston kirjaston ja sen edeltäjän Kunin-
kaallisen Turun Akatemian kirjaston varhaisvaiheista on myös tehty useita väitöskirjoja 1700-
luvulta lähtien, tekijöinä H. G. Porthan, F. W. Pipping,  Arne Jörgensen ja Jorma Vallinkoski. Häkli
1968, 3-4.
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itsenäisyyden ajan alkuvuosiin saakka. Järjestelmällinen kirjastokoulutus itsenäi-
sessä Suomessa alkoi vähitellen muuttaa tätä tilannetta vuodesta 1920 lähtien.
Ammattikunnan professionaalistuminen eteni kirjastokoulutuksen tullessa pakol-
liseksi yliopistollista loppututkintoa edellyttäviin kirjastovirkoihin. Esko Häkli to-
tesi vuonna 1980, että vaikka kirjastojen kehittämistarpeet ovat kasvaneet valtavas-
ti, kirjastonhoitajien päivätyöhön tulisi jatkossakin kuulua myös älyllinen uteliai-
suus ja polttava halu saada selkoa asioista sekä kirjoittamalla tuoda tulokset mui-
den tietoisuuteen5 (Häkli 1980, 7-9). Kelpoisuusehtoja muutettaessa vaatimukset
kirjastonhoitajien julkaisutoiminnasta - tiedeyhteisön keskeisestä tehtävästä - pois-
tettiin. Häklin mukaan (1987, 187-188)  kehitys oli omiaan sulkemaan kirjastonhoi-
tajat ammattikuntana tiedeyhteisön ulkopuolelle.6

Kirjastotyöhön on myös usein liitetty kutsumusammatin eetos. Tätä kuvaa
hyvin se, että kirjastoaatteen katsottiin perustuvan vapaaehtoiseen uhraavaisuu-
teen erityisesti yleisissä kirjastoissa. Uhraavaisuus edellytti kuitenkin riittävää
yleissivistystä. Niinpä yleisten kirjastojen pätevyysvaatimukset määriteltiin jo
1920-luvulla kansankirjastolaissa siten, että suurten kaupunkien kirjastonjohtajilla
tuli olla yliopistollinen oppiarvo ja kirjastoalan käytännöllistä ja teoreettista tunte-
musta. Muilta päätoimisilta kirjastonhoitajilta vaadittiin yläkansakoulunopettajan
kelpoisuus tai keskikoulun oppimäärä sekä valtion kirjastotoimikunnan hyväksy-
mä kirjastokurssi. Myös kaikilla sivutoimisilla kirjastonhoitajilla tuli olla jonkinlais-
ta yleissivistystä ja osoitus alan ammattitaidosta. Sen sijaan vasta vuoden 1941 kir-
jastoasetuksessa säädettiin, että kirjastonhoitajille oli myös maksettava palkkaa.
(Poteri 1990, 6.)

Muodolliset vaatimukset ovat vaihdelleet maittain. Suomessa laadittiin 1960
- 1970 –luvuilla tiukat muodolliset pätevyysvaatimukset kaikille kirjastohenkilös-
tötasoille. Erityisesti alan ammattijärjestöt kiinnittivät tähän huomiota. Kirjasto-
ammatista tuli näin suljettu ura eikä kirjastoilla ollut mahdollisuutta rekrytoida
muulla tavoin pätevöitynyttä henkilöstöä. Samaan aikaan kirjastonhoitajakoulu-
tuksesta tehtiin yliopistollinen koulutusala. Kirjastoalan yliopistokoulutus 1970-
luvulta alkaen yhtenäisti aiempia pätevöitymisen väyliä. Ammatin professionaalis-
tumisen myötä kirjastotyö on itsenäistynyt omaksi osaamisen alueekseen.

Yliopistoissa kirjasto on toiminut lenkkinä tutkimustiedon tuottamisen ja
käyttämisen prosessissa. Voisimme siis ajatella, että kirjastotyö sinänsä on ollut ar-
voneutraalia ja rationaalista tietotyötä.7 Kirjastotyön perinteiden tarkastelu nostaa

5 Kirjoittavan kirjastonhoitajan malli jatkoi tutkijakirjastonhoitaja -perinnettä. Esko Häkli kirjoitti
esipuheessaan Eino Nivangan kirjoituskokoelmaan Otium sapientis: Eino Nivanka är en vitter bib-
liotekarie och lämnar oss med detta sitt verk en förpliktande förebild, ja tillochmed en utmaning:
bibliotekarie, läs, skriv och var stolt över ditt bibliotek. Häkli 1980, otium sapientis.

6 Esko Häklin (1987) johtopäätöksen ja Richard Floridan (2002/2005) lausumien välillä näyttää ole-
van jännite, jonka voisi katsoa liittyvän kirjoitusten ajalliseen välimatkaan. Toisaalta voidaan kysyä,
missä määrin Häklin johtopäätös liittyi Tampereen koulutusta koskeviin näkemyseroihin ja keskus-
teluun tutkimusprioriteeteista. 1980-luvulla yliopistollinen kirjastoalan koulutus oli jo vakiintunut
mutta sen tutkimusorientaatio haki vielä muotoaan.



13

kuitenkin esille uusia kysymyksiä. Kirjastonhoitajan työn on katsottu olevan kut-
sumustyötä, johon liittyy sivistyksen vaaliminen, vaatimattomuus, uhrautuvaisuus
ja palvelunhalu. Oman leimansa kirjastotyöhön on tuonut se, että valtaosa kirjas-
toissa työskentelevistä on 1900-luvulla ollut naisia.

On syytä tutkia tarkemmin, millaiseen arvopohjaan kirjastotyössä on nojau-
duttu ja onko olemassa yhteistä määriteltyä arvopohjaa. Missä määrin perinteinen
kirjastotyön ihannekuva  noudatti niitä kristillisiä hyveitä ja arvoja, jotka yhteis-
kunnassa liittyivät vanhempien ja esivallan kunnioitukseen, kristilliseen palvelu-
tehtävään ja naisen asemaan?

1.4. Tutkimuksen peruskysymykset

Jokaisella suomalaisella on oma mielikuvansa kirjastosta, sillä useimmat ovat käyt-
täneet tai käyttävät kirjastoa etsiessään tietoa, virkistystä tai sosiaalisia kontakteja.
Suomalaisten kirjastojen käyttöluvut ovat maailman korkeimpia. Kirjastojen histo-
riallista merkitystä kuvastaa se, että yliopistot ja niiden kirjastot kehittyivät rinta-
rinnan. Kirjasto on kautta historian ollut elimellinen osa yliopistoa. Entistä use-
ammin tutkijan ja opiskelijan työpöydällä on 2000-luvulla kirjan sijasta atk-laite
verkkoyhteyksineen. Hän löytää suuren osan aineistosta suoraan verkosta ja kirjas-
ton tietokannoista. Tutkija käyttää entistä useammin kirjastoa vain välillisesti,
verkkoteitse, käymättä kirjastorakennuksessa hakemassa kirjaa tai lukemassa alan
lehtiä.

Tämän tutkimuksen kohteena on muuttuva kirjasto vuosina 1970 – 2005.
Muutoksen kehyksenä on koko suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttanut maail-
manlaajuinen tietoyhteiskuntakehitykseksi nimitetty murros.

7 Heimer Lindström (1996) on yleisten kirjastojen kansainvälistä kehitystä tutkiessaan problemati-
soinut uskonnon ja rationalismin sulautumista toisiinsa sivistyspyrkimyksissä erityisesti Yhdysval-
loissa. Amerikkalaisen kirjaston malli vaikutti voimakkaasti myös Pohjoismaiden kirjastoihin jo
vuosisadan alussa ja sittemmin erityisesti 1950-60-luvuilla. Ks. Lilja 2001, 12-17.
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KUVIO 1.  Tutkimuksen fokukset

Pohdin aluksi kirjaston paikkaa yliopistossa. Yliopistot ja kirjastot ovat osa suoma-
laista yhteiskuntaa ja kansainvälistä tieteen maailmaa. Niihin molempiin vaikutta-
vat niin yhteiskunnan muutokset kuin tiedonvälitykseen liittyvät muutokset. Otan
esimerkkejä maan vanhimmasta yliopistosta, Helsingin yliopistosta.

Kysyn, muodostaako kirjasto oman erillisen maailman yliopistomaailmassa.

Hahmotan työn viitekehystä eri tieteenalojen näkökulmista. Syvällisiä muutoksia
tarkasteltaessa on paneuduttava yhteisön lisäksi yksilön ajatteluun ja  ihmisenä
olemisen peruskysymyksiin, joita ovat arvot, käsitys maailmasta ja ihmisen paikas-
ta siinä, ihmiskuva ja käsitys minuudesta. Ulkoisten muutosten tapahtuessa ihmi-
nen joutuu tarkistamaan myös perusarvojaan ja koettelemaan niiden pysyvyyttä.

Kysyn, mitä kirjastomaailman ja – henkilöstön arvoille on tapahtunut viime
vuosikymmeninä.
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2. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI

2.1.  Yliopistokirjasto

Yliopistojen ja niiden kirjastojen historiaa

Akateemisen työn luonteesta johtuen yliopistojen ja niiden kirjastojen historiat liit-
tyvät tiiviisti toisiinsa. Tieteellinen tutkimus nojautuu aina aiemman tutkimuksen
tuntemukseen, myös silloin kun uusi paradigma kumoaa edellisen. Oppineisuu-
den keskeinen piirre on laaja oman ja lähialojen tuntemus. Tiede ei edisty ilman
julkaisuja, joiden kautta tutkimustulokset tehdään tunnetuiksi. Kirjaston tehtävä
on koota ja tallettaa tieteelliset julkaisut sekä rekisteröidä, analysoida ja järjestää ne
niin, että tutkijat ja opiskelijat voivat käyttää niitä. Tehtävä on edellyttänyt syste-
matiikan luomista julkaisujen käsittelyyn ja tallennukseen, säilytys- ja käyttötilojen
hankintaa sekä toiminnan organisointiin tarvittavaa erikoistumista ja osaavia hen-
kilöitä.

Yliopistojen perustaminen Suomessa noudattaa  kansainvälisiä aaltoliikkei-
tä. Ensimmäinen Suomen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin vuonna 1640
vain neljä vuotta myöhemmin kuin Yhdysvaltojen tunnetuin yliopisto, Harvard,
mutta merkittävästi myöhemmin  kuin vanhat eurooppalaiset yliopistot (Bologna,
Oxford ja Cambridge, Uppsala).8 Turun palon jälkeen yliopisto muutti Helsinkiin
vuonna 1828 ja sai nimekseen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto. Suomen it-
senäistymisen jälkeen nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi vuonna 1919.

Vuoteen 1970 tultaessa Suomessa oli 10 yliopistoa, joista puolet oli perustet-
tu toisen maailmansodan jälkeen. Turun Akatemia, sittemmin Helsingin yliopisto
oli 1900-luvulle saakka maan ainoa yliopisto. Ennen toista maailmansotaa peruste-
tut yliopistot sijoittuivat myös kaikki Etelä-Suomen kahteen kaupunkiin, Helsingin
alueelle  ja Turkuun. Muualle Suomeen yliopistoverkosto levisi vasta 1950 - 1960-
luvuilla.  Vuosina 1972 - 1993 yliopistojen ja korkeakoulujen  määrä kaksinkertais-
tui. Valtaosa maan yliopistoista ja korkeakouluista on siten toiminut 20 - 40 vuotta
korkeinta opetusta antavina oppilaitoksina.

8 Bolognan yliopisto perustettiin 1088. Oxfordin yliopiston perustamisvuodesta ei ole tarkkaa tietoa
mutta ainakin vuonna 1096 siellä oli jossain muodossa opetusta. Cambridgen perustamisvuotena
pidetään vuotta 1209. Pohjoismaiden ensimmäiset yliopistot perustettiin Uppsalaan 1477 ja Köö-
penhaminaan vuonna 1479. Myös Tarton yliopisto perustettiin hieman ennen Turun Akatemiaa
vuonna 1632.
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Ammattikorkeakoulujen perustaminen 1990-luvulla merkitsi uutta aaltoa, joka on
edelleen yli kaksinkertaistanut koulutuslaitosten määrän. Samalla kilpailu opiske-
lijoista on kasvanut. Seuraavaan kaavioon on koottu tietoja yliopistojen ja korkea-
koulujen perustamisesta, yliopisto- tai korkeakoulustatuksen saamisesta ja erityi-
sesti keskuskirjastoiksi määrittelystä.

TAULUKKO 1. Yliopistojen ja korkeakoulujen perustaminen Suomessa9

9 World List of Universities 2000. Ks. myös Eskola 2003.

10 Keskuskirjastoilla oli merkittävä tehtävä erityisesti uusia yliopistoja perustettaessa. Opetusminis-
teriö luopui 2000-luvulla keskuskirjastojärjestelmästä.

Yliopisto/korkeakoulu Toiminta
käynnis-
tyy

Yliopisto-
/korkea-
koulustatus

Kirjastot

Turun Akatemia
Keisarillinen Aleksanterin yli-
opisto
Helsingin yliopisto

1640
Helsinki
1828
1919

1640 Turun Akatemian kirjasto 1640,
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
kirjasto 1828, Helsingin yliopiston kir-
jasto 1919, humanististen tieteiden kes-
kuskirjasto 1982, Yliopistolakiin ja –
asetukseen kansalliskirjastotehtävä
1991, Kansalliskirjasto 2006.
Vuonna 1977 nimetyt keskuskirjastot10:
maatalousalan keskuskirjasto, metsä-
alan keskuskirjasto ja lääketieteellinen
keskuskirjasto.

Helsingin kauppakorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Åbo Akademi
Turun yliopisto

1904
1849

1911
1908
1918
1920

Keskuskirjasto 1977
Keskuskirjasto 1971

Svenska Handelshögskolan
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan teknillinen kk.

1909
1958
1925
1934
1969

1944
1958
1966
1966
1969

Keskuskirjasto 1984
Keskuskirjasto 1977

Tampereen teknillinen kk.
Taideteollinen korkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Lapin yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Sibelius-akatemia
Vaasan yliopisto
Kuopion yliopisto
Joensuun yliopisto
Kuvataideakatemia
Maanpuolustuskorkeakoulu

1965
1871
1950
1979
1979
1882
1966
1966
1969
1848
1779

1972
1973
1977
1979
1979
1980
1980
1984
1984
1993
1993

Ammattikorkeakoulut
(24 ja 10 yksityistä)

1996, 1997,
1998,1999
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Opiskelijamäärät olivat 1900-luvulle tultaessa vielä pieniä, noin 1000 opiskelijan
tienoilla. Viidessäkymmenessä vuodessa Helsingin yliopiston opiskelijamäärä oli
kasvanut noin 8500:een opiskelijaan. 1960-luvun puolivälissä Suomen yliopistoissa
ja korkeakouluissa oli 22 000 opiskelupaikkaa.

TAULUKKO 2. Korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvu 1900 – 2005

Vuosi Korkeakouluopiske-
lijoiden määrä

Naisten osuus opiskeli-
joista

1900     1 000
1950     8 500
1965   22 000
1975   75 000
1981   85 000 50 %
1992 122 000 52 %
2002 169 000 53 %
2005 176 100 54 %

Erityisesti suurten ikäluokkien koulutustarve vaikutti korkeakoululaitoksen laajen-
tamiseen ja koulutuspaikkojen lisäämiseen. Laki korkeakoulujen kehittämisestä
1967 - 1981 lähes kolminkertaisti opiskelupaikkojen määrän. 1970-luvun puolivä-
lissä pelkästään Helsingin yliopiston opiskelijamäärä oli jo noin 22 000. Koko
maassa vastaava luku oli 75 000.  Opiskelijamäärät maan yliopistoissa ovat jatka-
neet kasvuaan vuosina 1981 – 2005. Lisäksi avoimen yliopiston ja täydennyskoulu-
tuksen opiskelijamäärät ovat lisääntyneet. (Eskola 2003, 61-98.)

Yliopistokirjastot muutosten paineissa 1970 - 2005

Kirjastotoiminnan voimakkaan suunnittelun kausia ovat toisen maailmansodan
jälkeen olleet  1940-luvun loppu, 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alkupuolen väli-
nen aika sekä 1990 - 2000-luvut. Nämä kaudet noudattelevat yhteiskunnan mur-
roksia: 1940-luvulla maata  jälleenrakennettiin, 1960–1970-luvuilla suuret ikäluokat
tulivat yliopistoihin ja yliopistojen määrä kasvoi. 1990-luvulla muutospaineita ai-
heuttivat erityisesti lama ja tietoyhteiskunnan laajeneminen. Kausien väliin jäävä
aika on ollut kasvun, rakentamisen  ja suunnitelmien toteuttamisen aikaa11.

11 Ks. Mäkinen 1989; Vallinkoski 1961, 192-194. Esko Häkli muistutti Mäkisen tutkimusta koskevas-
sa arvostelussaan, että suunnittelua tehtiin kirjastojen kehittämistarpeista käsin. Häkli pohti myös
Helsingin yliopiston kirjaston kansalliskirjastokehityksen esteitä.  Häkli 1991a, 34-38. Ks. tieteellis-
ten kirjastojen suunnitteluprosessista myös Tammekann 2001, 250-266.
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Yliopistojen kirjastojen merkittävien muutosten on katsottu käynnistyneen 1960-
luvulla. Opiskelijamäärien kasvu yliopistoissa nosti kurssikirjat ja kirjastojen tilat
julkisuuteen eduskuntaa myöten. Opetusministeriön asettama kurssikirjakomitea
tuotti vuosina 1968 - 1971 viisi mietintöä, joissa käsiteltiin kurssikirjakysymysten
lisäksi tiloja ja kirjastolaitoksen organisaation kehittämistä. (Kurssikirjakomitean
mietinnöt 1968 – 1971.)

Kirjastopalvelut järjestettiin 1970-luvun alussa useimmiten pääkirjaston, lai-
toskirjastojen ja kurssikirjaston palveluina tai pienissä yliopistoyksiköissä yhden
kirjaston toimesta. Suurimmissa yliopistoissa oli lisäksi tiedekuntakirjastoja. Lai-
toskirjaston merkitystä kuvastaa se, että niillä oli koko maassa tuolloin lähes yhtä
paljon kirjallisuuden hankintavaroja kuin pääkirjastoilla. Esimerkiksi Oulun yli-
opiston pääkirjastolla oli käytettävissään vain hieman yli 1/10 kirjallisuuden han-
kintavaroista: aineistot hankittiin enimmäkseen laitoskirjastoihin. Laitoskirjastojen
määrä kasvoi edelleen 1970-luvulla. Niiden hankinnoista päätti yleensä kirjaston
esimiehenä toimiva professori.12

Uusien, maan eri puolilla sijaitsevien yliopistojen perustaminen edellytti
kirjastoilta uusia toimintamalleja. Kirjastotoiminta jouduttiin joissakin tapauksissa
aloittamaan puutteellisen etukäteissuunnittelun varassa ja riittävien resurssien
puutteessa. (Ks. Mäkinen 2001, 87-88.)  Jotta tieteellinen työ saattoi käynnistyä, tar-
vittiin pikaisesti alan kirjallisuutta. Uusilla kirjastoilla ei ollut mahdollisuutta saada
takautuvasti kattavia kokoelmia, vaan tältä osin jouduttiin turvautumaan van-
hempien yliopistojen laajoihin kokoelmiin. Tämä tarve oli taustalla kirjastoverkon
ideassa, joka konkretisoitui keskuskirjastomalliin ja kaukolainauksen kehittämi-
seen.   Maan 10 keskuskirjastoa perustettiin vuosien 1971 ja 1985 välisenä aikana
siten, että valtioneuvosto määräsi tietyt kirjastot toimimaan oman alansa tieteelli-
sinä keskuskirjastoina. Näistä kahdeksan oli yliopistokirjastoja. (Keskuskirjastoista
ks. Tammekann 1991, 87-90 ; Törnudd 1992, 163-167.)

Kirjastotyön automatisointi alkoi Suomessa suunnitelmallisesti 1970-luvulla.
Teknilliset, taloustieteelliset ja lääketieteelliset kirjastot alkoivat kuitenkin jo edelli-
sellä vuosikymmenellä tarjota kansainvälisten viitetietokantojen palveluja ja kehit-
tää omia kotimaisia tietokantoja. (Ks. Lehtonen 1996; Törnudd 1998; Mäkinen, Riit-
ta 2001, 86 – 100.)  Automaatio muutti voimakkaasti kaikkia yliopistokirjastojen
toimintoja 1990-luvulla. Suhteellisen itsenäisistä ja omia säännöstöjään soveltavista
kirjastoista muotoutui yhteinen verkosto. Kurinalaiseen keskinäiseen riippuvuu-
teen suostuttiin paremman asiakaspalvelun ja aiempaa järkevämmän työnjaon
vuoksi. Yhteinen ajantasainen kokoelmaluettelo synnytti näkemyksen yhteisestä
yliopistojen kirjakokoelmasta. Yliopistokirjastojen merkitystä myös yhteiskunnan
kannalta kuvasti se, että 1990-luvulla  80 % maan tieteellisistä kirjastokokoelmista
oli yliopistokirjastoissa (Kirjastotilastot; ks. myös Sinikara 1998).

12 Kurssikirjastojen organisointitoimikunnan III osamietintö 1971, 1-24.
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Yliopistokirjastojen kokonaiskustannuksia kuvaavan käyrän voimakas nousu 1995-
2005 johtuu osaksi tilastollisista syistä: kirjastot ovat vasta 2000-luvulla alkaneet
kattavasti ilmoittaa tilakustannusten osuuden toimintamenoistaan. Henkilöstöku-
lut ovat samoin nousseet tuntuvasti vuoden 1985 jälkeen. Aineistojen hankintaku-
luissa tapahtui notkahdus laman seurauksena, minkä jälkeen ne ovat alkaneet
nousta.
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KUVIO 2. Yliopistokirjastojen kustannuskehitys 1983 - 2005 13

Vuosina 1983 – 2005 henkilöstömäärä on kasvanut vajaasta 900:sta hieman yli
1300:een. Korkeakoulutetun kirjastoammatillisen henkilöstön suhteellinen osuus
putosi tänä aikana noin 41 prosentista 31 prosenttiin, sen sijaan virkojen määrä
kasvoi niukasti (366:sta vakanssista 400:aan vakanssiin). Suunnittelijoita ja atk-
henkilöstöä ei 1980-luvulla juurikaan ollut kirjastoissa. Tämän henkilöstön osuus
on noussut 14 %:iin. Keskiasteen kirjastoammatillista henkilöstöä oli 2005 noin 450
(35 %) ja muuta henkilökuntaa noin 280 (22 %).

Kirjastoyksiköiden määrässä on tapahtunut dramaattinen kehitys. Hallin-
nollisten yksiköiden määrä on supistunut lähes 90 %  vuodesta 1995 lähtien ja toi-
mintapisteiden määrä kolmannekseen vuodesta 1990. Taustalla ovat kirjastojen
fuusioinnit suuremmiksi toiminnallisiksi ja hallinnollisiksi kokonaisuuksiksi toi-
mintaympäristön muutosten seurauksena.

13 Tieteellisten kirjastojen tilastotietoja on julkaistu vuoteen 1983 saakka kirjastolehdissä ilmestynei-
nä erillisinä tilastoina. Vuosina 1983-2001 tilastot ilmestyivät aluksi monisteina, sittemmin painet-
tuina tilastojulkaisuina, joissa kuitenkin on koottu tietoja jossain määrin vaihtelevin perustein.
Vuodesta 2002 alkaen tilastot on koottu tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokantaan (KITT).
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.html; https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.jsp

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.htmlhttps://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.jsp
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KUVIO 3. Yliopistokirjastojen henkilöstö ja kirjastoyksiköt 1983 - 2005

Kokoelmien laajuus kasvoi 1990-luvun puoliväliin, ja kasvu on sen jälkeen taittu-
nut. Syinä ovat toisaalta elektronisten aineistojen lisääntyminen ja toisaalta kirjas-
tojen fuusioiden yhteydessä tehdyt kokoelmien karsinnat ja siirrot Varastokirjas-
toon. Lainausten kasvu kertoo kirjastojen vilkkaasta käytöstä mutta myös tilastoin-
tiperiaatteiden muutoksista.14

Yliopistokirjastot ovat avoimia kaikille kansalaisille. Kehysorganisaation ul-
kopuolisia käyttäjiä oli rekisteröidyistä lainaajista vuonna 2005 lähes puolet ja ak-
tiivikäyttäjistä noin 1/3, mikä kertoo yliopistokirjastojen yhteiskunnallisesta mer-
kityksestä.15

14 Käyttäjät saattoivat aiemmin pitää julkaisuja vuosikausia hallussaan ne kerran lainattuaan. Sit-
temmin kirjallisuuden käyttöön ja kiertoon on otettu aiempaa aktiivisempi ote siten, että lainausai-
ka on määritelty tietyn mittaiseksi (yleisimmin neljä viikkoa), minkä jälkeen käyttäjät joutuvat pa-
lauttamaan tai uudistamaan lainansa määräaikaan mennessä. Kirjastojärjestelmä hoitaa automaatti-
sesti muistutusten lähettämisen ja muistutusmaksujen kirjautumisen.

15 Yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys 2007, 53.
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 KUVIO 4. Yliopistokirjastojen painetut kokoelmat, lainaus ja verkkolehtien käyttö 1983 - 2005

Elektronisen aineiston hankinnat ja käyttö ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen
10 vuoden aikana. Aineistojen hankinnoista kasvava osuus on e-hankintoja. Niinpä
vuosina 2002 - 2005 e-hankintojen osuus hankintavaroista kasvoi yliopistokirjas-
toissa 38 %:sta 49 %:iin. Joissakin yliopistoissa e-hankintojen osuus on lähes 90 %.
Samaan aikaan verkkolehtien käyttö kasvoi 1,5 miljoonasta tiedonhakukerrasta 4,4
miljoonaan ja sanakirjojen ja hakuteosten käyttökerrat 11,8 miljoonasta tiedonhaus-
ta noin 28 miljoonaan käyttökertaan. Tämä kertoo siitä, että verkossa olevista tie-
donlähteistä on tullut tutkimuksen ja opetuksen normaaleja työvälineitä.16

Helsingin yliopiston kirjastolaitos

Kirjastojen varhaiset perustamisvaiheet

Nykyinen Kansalliskirjasto (vuoteen 2006 Helsingin yliopiston kirjasto) aloitti toi-
mintansa 1640 Turun Akatemian kirjastona. Suomessa kansalliskirjaston tehtäviä
on siis hoitanut maan vanhin tieteellinen kirjasto. Yliopiston kirjaston lisäksi perus-
tettiin useita uusia kirjastoja Turun Akatemian muutettua Helsinkiin vuonna 1828
Turun palon jälkeen.

16 Yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys 2007, 32, 40, 60.
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1800-luvulla yliopistoon perustettiin slaavilainen kirjasto, metsäkirjasto,
hammaslääketieteen kirjasto ja luonnontieteiden kirjasto sekä erityisesti luonnon-
ja lääketieteellisten alojen laitoskirjastoja. Osakuntiin jo 1700-luvulta alkaen kootut
kirjakokoelmat toimivat osakuntien väliaikaisen lakkauttamisen jälkeen ylioppilas-
tiedekuntien kirjastoina. Ne yhdistettiin vuonna 1858 yleiseksi ylioppilaskirjastok-
si.17 Teologisen, historiallis-kielitieteellisen ja oikeustieteellisen alan kirjastot perus-
tettiin 1900-luvun alussa ennen Suomen itsenäistymistä. Maatalouskirjasto perus-
tettiin vuonna 1930. Yliopiston opettajien yksityiskokoelmista ja pienistä käsikirjas-
toista muodostettiin vähitellen laitoskirjastoja, joita 1930-luvun lopussa oli jo noin
neljäkymmentä.18

Kirjastolaitos 1970-luvulla

Toisen maailmansodan jälkeen aina 1970-luvulle kirjastolaitos laajeni voimakkaas-
ti. Tuona aikana aloittivat toimintansa valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja lää-
ketieteellinen keskuskirjasto19. Laitoskirjastojen määrä kasvoi voimakkaasti. Kirjas-
tolaitoksessa tehtiin uudelleen järjestelyjä, joiden tuloksena Helsingin ylioppilas-
kunnan kirjasto ja tieteellisten seurojen kirjaston pääosa siirrettiin osastoiksi Hel-
singin yliopiston kirjastoon.

Vuonna 1975 tehdyn selvityksen mukaan Helsingin yliopistossa oli tuolloin
164 laitos- tai laitosryhmäkirjastoa, kahdeksan tiedekunta-, osasto- tai keskuskirjas-
toa ja yliopiston pääkirjasto. Myös kirjastojen kokoelmat laajenivat  voimakkaasti.20

Kansalliskirjastotoimintaa koskevia aloitteita on 1900-luvulla tehty useaan
otteeseen. 1970-luvun taitteessa opetusministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtä-
vänä oli selvittää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston uudelleenjärjes-
telyt, korkeakoulukirjastojen perusorganisaatio ja kurssikirjapalvelujen tehtävät
sekä kirjastojen tilakysymykset. Jäseninä toimikunnassa oli sekä aikansa merkittä-
viä vaikuttajia että sittemmin kirjastolaitoksen ja yliopistojen kehitykseen vaikut-
taneita henkilöitä (mm. Esko Häkli, Arvo Jäppinen).

Toimikunta esitti maahan perustettavaksi erillisen kansalliskirjaston, johon
Helsingin yliopiston kirjastosta voitaisiin liittää kotimaisen osaston arkistokokoel-
ma, kansallisbibliografian toimitus, vapaakappaletoimisto ja Suomen tieteellisten
kirjastojen yhteisluettelon toimitus sekä Tieteellisten seurain kirjastosta vaihtokes-

17  Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974, 10-11.

18  Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974, 10-14

19  Lääketieteellinen keskuskirjasto perustettiin Helsingin yliopiston erillislaitokseksi vuonna 1966.
Kirjaston vaiheista ks.  Sievänen-Allen, & Öberg 1976.  Samoin eläinlääketieteellisen korkeakoulun
kirjasto aloitti samoihin aikoihin toimintansa. Kirjasto on liitetty 2000-luvulla osaksi Viikin tiedekir-
jastoa.

20  Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämissuunnitelma 1975, 1-10
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kustehtävät. Kansalliskirjastolle haluttiin antaa myös uusia tehtäviä, joita varten
esitettiin perustettavaksi uusia virkoja ja toimia. Edelleen mietinnössä esitetään tie-
teellisten kirjastojen ja tieteellisen informoinnin ylimmän hallinnon tehostamiseksi
erillisen toimiston perustamista opetusministeriöön.21 Esitykset eivät toteutuneet
mutta kansalliskirjastokysymykseen palattiin toistuvasti.

Kansalliskirjaston ja yliopiston kirjastojen kehitys 1990-luvulta 2000-luvulle

Taloudellinen lama yhdessä näköpiirissä olleiden tietoympäristön muutosten
kanssa käynnistivät 1990-luvulla intensiivisen strategisen suunnittelun, rakentei-
den kehittämisen ja sopeuttamisen niukentuviin resursseihin. Helsingin yliopistos-
sa otettiin maan korkeakoulujen yhteinen kirjastojärjestelmä käyttöön 1990-luvun
taitteessa.

Yliopiston kirjastolaitoksen uudistaminen on merkinnyt toisaalta valtakun-
nallisten tehtävien vahvistamista ja toisaalta yliopiston opetusta ja tutkimusta pal-
velevan kirjastotoiminnan jäsentämistä koordinoiduiksi neljän tieteenalakampuk-
sen palveluiksi.

Helsingin yliopiston kirjaston kansalliskirjastotehtävästä säädettiin Helsin-
gin yliopistoa koskevassa laissa ja asetuksessa 1991.22  Kirjaston valtakunnalliset
tehtävät laajenivat 1993 ja 1998.23 Kaikkia yliopistoja koskevassa uudessa yliopisto-
laissa ja asetuksessa kirjaston asema valtakunnallisena tieteellisten kirjastojen pal-
velukeskuksena vahvistettiin.24  Tähän liittyen kirjastossa valmisteltiin kansalliskir-
jastostrategia.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ensimmäisen yhteisen kirjastostrate-
gian valmistelu alkoi vuonna 1995. Konsistori hyväksyi strategian 1998 - 200525

21 Kurssikirjastojen organisointitoimikunnan III osamietintö 1971, 88, liite 1-3. Mietintöön sisältyy
Esko Häklin, Matti Liinamaan ja Henrik Schaumanin eriävä mielipide, jossa vastustetaan esitystä
opetusministeriöön perustettavasta toimistosta ja katsotaan, että tarvitaan erillinen kirjastovirasto,
jonka tehtäväksi tulisivat mm. selvitys- ja tutkimustehtävät, kasvavan kansainvälisen yhteistyön
koordinointi sekä atk-sovellusten keskitetyt selvitystehtävät.

22 Laki Helsingin yliopistosta 24.5.1991: 6 luku 23 §; Asetus Helsingin yliopistosta 4.10.1991: 5 luku
18 §.

23 Vuonna 1993 Helsingin yliopiston kirjastoon siirrettiin Tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö sekä
korkeakoulukirjastojen yhteisiä toimintoja. Vuonna 1998 kansallinen elektroninen kirjasto perustet-
tiin Helsingin yliopiston kirjaston yhteyteen.

24 Yliopistolaki 27.6.1997/645; Yliopistoasetus 6.2.1998/115.

25  Kirjastojen ensimmäistä yhteistä strategiaa Kirjastot – yliopiston sydän valmisteltiin laajan  työ-
ryhmän voimin usean vuoden ajan. Puheenjohtajana toimi vararehtori Arto Mustajoki. Konsistorin
vuonna 1998 hyväksymässä strategiassa määriteltiin keskeiset tavoitteet aina vuoteen 2005.
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vuonna 1998. Siinä esitetty kansainvälinen kirjastojen arviointi toteutettiin vuonna
2000 ja seuranta-arviointi vuonna 2004.26 Arvioinneilla oli vaikutuksia sekä kansal-
listen tehtävien selkeyttämiseen että yliopiston oman kirjasto- ja tietopalvelutoi-
minnan vahvistumiseen.  Opetusministeriön käynnistämän suunnitteluprosessin
tuloksena Helsingin yliopiston kirjaston nimi muuttui ja toimiala laajeni koko
maan kirjastoverkon palveluihin. Kansalliskirjaston toiminta saattoi käynnistyä
yliopistolain muutoksen tullessa voimaan 1.8.2006.27

Helsingin yliopiston tiedekunta-, laitos- ja opiskelijakirjastoissa toteutettiin
samaan aikaan myös laajoja uudistuksia.28 Vuonna 1997 opiskelijakirjastosta muo-
dostettiin erillislaitos ja luonnontieteiden kirjasto siirrettiin matemaattis-
luonnontieteelliseen tiedekuntaan.  Kolmella kampuksella (Kumpulassa, Meilah-
dessa ja Viikissä) kirjastopalvelut keskitettiin uusiin kirjastorakennuksiin ja kam-
puksittain jäsennettyyn organisaatioon. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen
kirjastopalvelut koottiin erillisistä laitoskirjastoista tiedekuntakirjastoiksi, joiden
välistä yhteistyötä tehostettiin. Prosessin kuluessa kirjastojen määrä väheni oleelli-
sesti, ja palvelujen tasoa pystyttiin suuremmissa yksiköissä parantamaan.  Yliopis-
ton elektronisen kirjaston tarjonta on kasvanut muutamassa vuodessa voimakkaas-
ti. Tätä kuvastaa se, että vuonna 2005 lähes puolet kirjallisuuden ja lehtien  hankin-
tavaroista käytettiin elektronisiin aineistohankintoihin. Luonnon- ja lääketieteelli-
sillä tieteenaloilla keskeisin tutkimus julkaistaan verkossa. Myös elektronisten ai-
neistojen käyttö on siten kasvanut nopeasti.

Edellä mainitun kansainvälisen arvioinnin tuloksena Helsingin  yliopisto
vahvisti myös kirjastojensa koordinointia perustamalla hallintovirastoon tietopal-
velujen kehittämisjohtajan määräaikaisen viran 2002 - 2004. Koordinointitehtävät
vakinaistettiin 2005.29

Helsingin yliopistossa toteutetuilla muutoksilla on ollut vaikutusta myös
maan muihin kirjastoihin. Kansalliskirjaston asiantuntija- ja verkkopalvelut ovat
laajentuneet kattamaan maan kaikki kirjastot ja niiden yhteistyö on voimistunut.

26 Helsinki University Libraries – Report of an Assessment Panel 2000; Follow-up Evaluation 2004.

27 Laki yliopistolain muuttamisesta 29.6.2006/586 (yliopistolain 645/1997 25 §:n muutos ja  25 a §:n
lisäys). Yliopistoasetuksen 6.2.1998/115 25 §:n muutos 20.7.2006/610.

28 Näistä kirjastoista vain opiskelijakirjasto ja luonnontieteiden kirjasto kuuluivat 1970-luvun puoli-
välistä alkaen Helsingin yliopiston kirjaston organisaatioon. Muut olivat kukin tiedekuntansa tai
laitoksensa alaisia yksiköitä, joilla ei myöskään ollut kirjastotoimikuntaa vahvempaa koordinointia.

29 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelustrategia 2004 - 2006, 10-11, 25-27. Koordinointiyksik-
köön koottiin myös kirjastojen yhteisiä uusia palveluja.



25

Yliopiston akateemiset heimokulttuurit

Yliopistokirjastot palvelevat ensi sijassa yliopistoyhteisöä, vaikka kirjastot ovatkin
avoimesti käytettävissä. Tästä syystä niitä tutkittaessa on syytä tarkastella myös
ympäröivää akateemista maailmaa. Sosiaalipsykologi Oili-Helena Ylijoki (1998)
käyttää Tony Becherin heimometaforaa tarkastellessaan akateemista yhteisökult-
tuuria. Hän keskittyy tutkimaan yliopistokulttuuria akateemisen yhteisön arkisena
toimintana, uskomuksina, käytäntöinä, arvoina ja ristiriitoina. Juuri tätä arjen alu-
etta on tutkittu melko vähän verrattuna korkeakoulujärjestelmän rakenteiden ja
organisaatioiden tutkimukseen.

Tony Becherin mukaan tieteenalat ovat omia reviirejään asuttavia akateemi-
sia heimoja. Kukin tieteenala muodostaa oman heimokulttuurinsa, jolla on omat
tavoitteensa, traditionsa, arvonsa, toimintatapansa, uskomuksensa ja norminsa.
Opiskelijat näyttäytyvät puolestaan tulokkaina ja kokelaina, joiden on osoitettava
kelpoisuutensa ja sitoutuneisuutensa saavuttaakseen heimon jäsenen aseman. (Yli-
joki 1998, 24-25; Becher 1989, 67-68.)

Ylijoen mukaan korkeakoulutuksen ongelmat 1990-luvulla johtuvat ainakin
osaksi siitä, että korkeakoulutus on syvästi kiinnittynyt modernin projektiin, ideaa-
leihin ja sanastoon. Sitä kannattelee modernismin usko järjen, tieteellisen metodin
ja edistyksen vapauttavasta voimasta. Tämän näkemyksen mukaan sidonnaisuus
traditioon, ahtaaseen uskontoon ja niukkaan koulutukseen vaihtuu koulutuksen
myötä vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, hyvään elämään ja vau-
rauteen. (Ylijoki 1998, 12; Bloland 1995, 523.) Modernismin horjuminen ja postmo-
dernin tunkeutuminen yhteiskuntaan on horjuttanut samalla yliopiston asemaa.
Alkuaan yliopistot olivat nimenomaan koulutuslaitoksia, joihin tutkimus tuotiin
vasta 1800-luvulla humboldtilaisen mallin mukaan. 1990-luvun lopulla yliopiston
tehtävät ovat laajentuneet myös monenlaisten palvelujen tuottamiseen.

Yliopisto-opiskelijoita voidaan tarkastella akateemisten heimojen – pienten
erillisten maailmojen – noviiseina, joiden on sisäistettävä alan piilotietämys viralli-
sen opetusohjelman ohella päästäkseen heimonsa täysivaltaisiksi jäseniksi. Oman
alan moraalijärjestyksen omaksuminen on keskeinen osa sosiaalistumista. Moraali-
järjestys taas ilmenee tarinamalleissa, henkilöhahmoissa ja juonityypeissä, joita ky-
seisessä kulttuurissa tai heimossa vallitsee. Mallitarinat opettavat, mikä kussakin
yhteisössä on arvokasta tai tuomittavaa, ne luovat yhteistä arvo- ja normiperustaa.
Samalla ne muovaavat oman alan ammattikuvaa ja käsitystä ammatin arvostukses-
ta. Heimon historia muodostaa mallitarinan kehittymisen vaiheista, taisteluista,
sankareista, vihollisista ja selviytymisen keinoista.30

30 Ylijoki 1998, 130-157. Ylijoki tukeutuu erityisesti Rom Harrén ajatteluun. Ks. Harré 1983a ja 1983
b.  Ylijoki käyttää identiteettiprojektin, moraalijärjestyksen ja tarinallisuuden käsitteitä. Identiteetin
rakentaminen sisältää sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin rakentamisen.  Ensiksi yksilö pyrkii
saavuttamaan tietyn yhteisön jäsenyyden kiinnittymällä sen traditioon, arvoihin, uskomuksiin ja
toimintatapoihin. Yksilön kiinnityttyä yhteisöön seuraa persoonallinen identiteettiprojekti, jonka
aikana henkilö muovaa oman suhteensa yhteisöön ja saavuttaa yksilöllisyyden yhteisössä. Identi-
teettiprojektit ovat etsintäretkiä yksilön ja yhteisön suhteissa ja niihin sisältyy kynnyksiä.
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Ylijoen analyysi yliopistosta herättää seuraavanlaisia kysymyksiä  tämän
tutkimuksen kannalta:  muodostavatko yliopistokirjastot oman heimonsa tai maa-
ilmansa akateemisessa maailmassa vai onko niiden historia osa tieteenalojen ja yli-
opistojen historiaa? Onko kirjastoilla yhteistä arvo- ja normiperustaa, joka antaa
niille oman identiteetin?

2.2. Kirjastonhoitajan ammattikuva

Ammattikuva - mielikuva

Kirjastonhoitajan ammattikuvan kansainvälinen tutkimus on kohdistunut erityi-
sesti ammatin arvostukseen, kirjastonhoitajan ja tutkijoiden väliseen vuorovaiku-
tukseen, vieraantumiseen, kirjastonhoitajan muuttuviin rooleihin ja tietoyhteis-
kunnan haasteisiin. 31 Suomessa ammattikuvaa on selvitetty lähinnä työnjaon, si-
joittumisen tai koulutuksen näkökulmista (Ks. Jussilainen 1985, 99-118;  Suominen
2001).

Tuula Laaksovirta on määritellyt ammatti-identiteetin ja -kuvan seuraavasti:
Ammatti-identiteetti on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittävä
idea kyseisestä ammatista. Ammatti-identiteetti muotoutuu joka hetki historiaansa
ja tulevaisuuteensa sidottuna työn, yhteiskunnan muuttumisen ja koulutuksen
vuorovaikutuksessa ja se edellyttää ammatin tieteellistä itseymmärrystä. Ammat-
tikuva puolestaan on ulkopuolisten  ja ammattikunnan tämänhetkinen käsitys ko.
ammatista. Se perustuu ammatin historiaan ja nykyisyyteen. Ammattikuva muo-
dostuu pääasiassa ammatin palkkauksen, tehtävien, koulutuksen, yhteiskunnalli-
sen tehtävän ja ammattikunnan edustaman instituution historian kautta. (Laakso-
virta 1984, 542-545; Laaksovirta 2000, 21-33.)

Ammattikuva on siten mielikuva tietyn ammatin sisällöistä ja merkitykses-
tä.  Mielikuva  on  suhteellisen  pysyvä  ja  siihen  vaikuttavat  myös  kunkin  henkilön
omat kokemukset. Myös viestinnällä ja taiteella on vaikutusta mielikuvien muo-
dostumiseen ja muuttumiseen.

31 Ks. mm. Nauratil 1989; Rost 1990; Christiansen 1997; Chu 1997.
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Kirjastoammatin globaali  julkisuuskuva

Kirjastoalan tärkeimmät kansainväliset järjestöt, kuten IFLA (International Federa-
tion of Library Associations and Institutions), ovat kiinnittäneet huomiota käsityk-
siin  kirjastojen ja kirjastonhoitajien julkisuuskuvasta. Käsitys kirjastojen huonosta
julkisuuskuvasta näyttää suhteellisen yleiseltä. Epäselvää on ollut kuitenkin, mihin
tämä perustuu ja onko kyseessä globaali, kulttuuritekijöistä riippumaton ilmiö. IF-
LA teetti asiasta kansainvälisen selvityksen 1990-luvun alkupuolella.32

Mielenkiintoista tuloksissa oli käsitysten yleisyys ja osin kulttuurisesti lä-
heisten alueiden tulokset. Kaikkein keskeisimmiksi tekijöiksi nousivat kirjastojen
näkymättömyys, palkkauksen matala taso ja marginaaliseksi koettu rooli taloudel-
lisessa kehityksessä. Tulosten perusteella suuri yleisö ei näyttänyt tietävän, kuinka
merkittävä kirjaston sosiaalinen vastuu vapaan ja maksuttoman tiedonvälityksen
järjestämisessä on osana demokraattisia perusoikeuksia. Suuri yleisö ei myöskään
näyttänyt tietävän, että kirjastopalvelujen järjestämiseen käytetään suhteellisen
paljon julkista rahoitusta. (Prins & de Gier 1995, 42-57.)  Vaikka käsitys kirjaston-
hoitajan ammatin matalasta statuksesta näytti melko yleiseltä, tuloksiin sisältyi
kuitenkin merkittäviä näkemyseroja sekä eri maiden välillä että eri kirjastotyyppi-
en välillä.33

Arvostukseen vaikutti tutkijoiden mukaan kapea mielikuva kirjastosta ra-
kennuksena, jossa on neljä seinää ja kirjoja.  Heidän mukaansa kirjastonhoitajat
keskittyivät liiaksi  kirjastotekniikkaan, -taitoihin ja - prosesseihin sen sijaan että he
olisivat kehittäneet taitoa viestiä tavalla, joka vastaa käyttäjien tarpeita. Kirjastot
joutuvat aiempaa laajemmin toimimaan avoimilla kilpailumarkkinoilla. Perinteisiä
kirjastonhoitajan ja yleisosaajan taitoja ei enää samassa määrin tarvita tulevaisuu-
dessa, vaan myös kirjastohenkilöstön on erikoistuttava. (Prins & de Gier 1995, 59.)

Kirjastoammatin näkymättömyys merkitsi tutkijoiden mukaan sitä, etteivät
käyttäjät eivätkä  päättäjät juurikaan tunne kirjastotyötä muilta kuin asiakaspalve-
lun osalta. Asiakaspalvelu näyttää usein yksinkertaiselta työltä, joka ei vaadi eri-
tyisosaamista. Puutteellisesta markkinoinnista johtuu se, ettei hyvin toimivan tie-
topalvelun edellyttämää työn vaativuutta, luonnetta, erikoistaitoja ja kehittämis-

32  Prince & de Gier 1993, 1995. Empiirinen selvitys kohdistui kaikkiin maanosiin ja tuloksia analy-
soitiin Afrikan, Aasian, Keski-Amerikan, Euroopan, Pohjois-Amerikan, Etelä-Amerikan ja Tyynen-
meren kulttuurialueittain. Tutkijat eivät pitäneet aineistoaan kvantitatiivisesti edustavana ja siksi
tuloksia on käytettävä vain laadullisina ja suuntaa-antavina. Selvityksessä päädyttiin kokoamaan
kyselyaineistoa kirjastonhoitajilta. Siksi kyseessä onkin ensisijaisesti ammattialan itseanalyysi.

33  Prins & de Gier 1995, 37-41. Mm. Aasiassa kirjastolaitokset olivat kasvamassa, ja huomio keskit-
tyi kehittämiseen. Kuten odottaa saattaa, eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten näkemyksissä
oli eniten samankaltaisuuksia verrattuna vaikkapa Afrikkaan. Suurimmat ongelmat koskettivatkin
ns. kehitysmaita.  Korkein status oli kansalliskirjastoilla ja yliopistokirjastoilla ja matalin status ylei-
sillä kirjastoilla ja koulukirjastoilla.
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työtä tunneta eikä myöskään osata arvostaa. Osa ongelmista näyttäisi kytkeytyvän
jo alan koulutukseen. Tutkijoiden mukaan heikohko arvostus ja palkkaus tekevät
ammatista vähemmän houkuttelevan kuin arvostetuista ja hyvin palkatuista am-
mateista. Kirjastoalan kulttuuriin ei näyttäisi myöskään luontevasti kuuluvan am-
matillinen johtajuus, vaan johtamistaidot riippuvat ennen kaikkea yksilöiden ky-
vyistä.34

Kirjastojenhoitajien ammattikuva Pohjoismaissa

Kirjastoammatin arvostusongelmista on keskusteltu myös Pohjoismaissa. 1990-
luvun alussa pohjoismainen kirjastoalan järjestö (NORDINFO) tilasi selvityksen
tieteellisten kirjastojen muutoksista. Englantilainen kirjastoasiantuntija Maurice
Line totesi raportissaan 1992, että kirjastojen ja kirjastonhoitajien status yliopistois-
saan oli alhainen eivätkä kirjastojen johtajat päässeet  riittävässä määrin osallistu-
maan yliopistojen päätöksentekoon. Kirjastojen henkilöstö ei hänen mukaansa
myöskään erityisen hyvin integroitunut akateemiseen yhteisöön. Akateeminen yh-
teisö ei näin ollen tuntenut kirjastojen palvelumahdollisuuksia. Vastaavasti kirjasto
tunsi huonosti yliopistoyhteisön todellisia tiedontarpeita. (Line 1992, 51-55.)

Linen mukaan kirjastojen ikä ja koko aiheuttivat huomattavia eroja kirjasto-
palveluihin. Uudet yliopistokirjastot ja opiskelijakirjastot olivat lähempänä käyttä-
jiään ja enemmän palveluorientoituneita kuin vanhat ja suuret kirjasto-
organisaatiot, joiden toiminnan painopiste oli 1990-luvun alussa kokoelmien laa-
juudessa ja kartuttamisessa. Samankaltaisia eroja oli toisaalta luonnontieteiden ja
teknisten tieteiden kirjastojen ja toisaalta humanististen yliopistokirjastojen välillä.
Luonnontieteiden ja tekniikan kehitys on nopeata ja sanktiot humanistisia aloja
suurempia silloin, kun tutkija putoaa vauhdista tai oleellinen tieto jää saamatta.
Tästä syystä näiden alojen kirjastot olivat muita aiemmin kehittäneet uusia ja ver-
kottuneita palveluja. (Line 1992, 53.)

Edellä mainitut selvitykset ovat 1990-luvun alkupuolelta. Sittemmin kirjas-
tot ovat olleet laajan muutoksen kohteina. Julkaisutoiminnan muutos elektronisek-
si on haastanut niin palveluja, työtä kuin osaamistarpeita. Mm. kirjastoja koskevat
arvioinnit ovat välillisesti vaikuttaneet mielikuviin, sillä niissä toiminnan laadun ja
johtamisen taso suhteessa kansainväliseen kenttään on nostettu esille. Arvioinnit
ovat lisänneet kirjastojen näkyvyyttä ja keskustelua kirjastoista.35

34  Prins & de Gier 1995, 59-61. Prins ja de Gier väittivät, etteivät kirjastoalan koulutuslaitokset näin
saa parhaita opiskelijoita, vaan opiskelemaan hakeutuu vähemmän motivoituneita ja kunnianhi-
moisia opiskelijoita. Tämä tilanne ei houkuttele myöskään parhaita opettajavoimia. Käytännön tar-
peiden ja koulutuksen välillä on useissa maissa huomattava kuilu.

35 Ks. mm. Helsinki University Libraries – Report of an Assessment Panel 2000; Follow-up Evalua-
tion of the Library and Information Services 2004.
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Suomalaisen aikakauslehden teettämässä ammattien arvostuskyselyssä kir-
jastonhoitajan ammatti asettui hieman keskitason alapuolelle.36  Tuula Laaksovirta
on arvioinut kriittisesti ”arvostusongelmaa” kysyen, onko kyse ennen kaikkea
ammatin sisäisestä arvostusongelmasta eikä niinkään kirjastojen ulkopuolella ole-
vasta käsityksestä.37

Kirjojen ja hiljaisuuden vartija -  populaarikulttuurin luoma mielikuva

Kirjastonhoitajat ovat esiintyneet niin sarjakuvien, elokuvien, kirjallisuuden kuin
mainostenkin henkilöhahmoina, toteaa aihetta lisensiaatintyössään tutkinut Marja
Widenius (2000). Aiheesta on myös tehty kansainvälistä tutkimusta. Seuraavassa ei
käsitellä mahdollisia eroja yleisten tai tieteellisten kirjastojen henkilöstöä koskevis-
sa mielikuvissa, ei myöskään eritellä kirjastohenkilöstön käsitettä. Asiakkaan nä-
kökulmasta kirjastonhoitaja on yleensä tiskin takana istuva henkilö riippumatta
siitä, onko kyseinen henkilö vahtimestari, kirjastovirkailija vai kirjastonhoitaja.38

Tutkimusten mukaan kuva kirjastohenkilöstöstä on usein melko kielteinen.
Varsin usein kirjastonhoitajaan liitetään vartijan rooli. Hänen tehtävänään on var-
tioida niin kirjoja kuin hiljaisuuden noudattamista. Hänellä on oikeus langettaa
rangaistuksia niille, jotka rikkovat sääntöjä. Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa
kirjastonhoitaja kuvataan hiljaiseksi, vaatimattomaksi, taka-alalle vetäytyväksi se-
kä yleensä naiseksi, joka pyyteettömästi ja uhrautuvasti palvelee asiakkaitaan. (Wi-
denius 2000.)

Suuressa pyöreässä (kirjasto) salissa oli usein omituisen synkkä tunnelma, syytä
siihen hän ei voinut käsittää. Eikö sellaisten ihmisten, jotka päivittäin käsittelivät
kirjoja ja kohtasivat lukemisennälkäisiä lainaajia, pitäisi olla hiukkasen myöntei-
sempiä, eikö heidän työssään ollut valonpilkahdustakaan? Joka kerta kun hän nosti
tiskille kirjan ja otti esiin kirjastokorttinsa lainausta varten, hän tunsi itsensä joten-

36  Suomen kuvalehti 30.3.2001, 22-37. Kirjastonhoitaja oli sijalla 210 yhteensä 377:sta ammatista.
Kirjastonhoitaja oli hieman arvostetumpi kuin esim. sosiologi 214 tai kansanedustaja 218 mutta vä-
hemmän arvostettu kuin sairaala-apulainen 185. Viidessä vuodessa ammatin suhteellinen arvostus
oli laskenut, sillä vuonna 1996 tehdyssä kyselyssä kirjastonhoitaja oli sijalla 195. Kirjastoamanuens-
sin arvostussija oli 232 (aiemmin 202), informaatikon suhteellinen sijoitus asteikolla oli 282 ja kirjas-
toapulaisen 336. Kyseisessä kartoituksessa arvostetuimpia olivat lääketieteen ja hoitoalan ammatit.

37 Laaksovirta (2000, 21-33) perustelee näkemystään sillä, että Suomessa on erinomainen kirjastolai-
tos, hyvät kirjastotilat ja kirjastojen käyttö on maailman mitassa huippuluokkaa. Kirjastopalvelut
saavat yleensä aina hyvän palautteen kansalaisilta. Myös valtiovalta on halunnut antaa tietoyhteis-
kuntakehityksessä kirjastoille merkittäviä vastuita.

38 Aihepiiriä ovat käsitelleet opinnäytteissään Hakanen 1992; Matilainen 1992. Ks. myös Hietala
2000.
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kin lyödyksi, ikään kuin hän pelkällä läsnäolollaan aiheuttaisi ongelmia lainaustis-
kin tädeille. He olivat nyrpeämpiä kuin bukarestilaisen tavaratalon henkilökunta
ennen kuin Ceausescu syöstiin vallasta. (Frimansson 1999, 76.)

Pentti Holappa viittaa kirjastojen naisyhteisöjen sisäisiin ristiriitoihin rinnastaes-
saan kirjastonhoitajat kujertaviin harmaavarpusiin ja kissamirreihin.

Eivät oppineet naiset, kirjaston uutterat harmaavarpuset, sitä paitsi olisi säikkyneet
minun kohtuullista paheellisuuttani… ja kirjastonaiset kilpailivat keskenään su-
vaitsevaisuudessa, kuin kyyhkyläiset he kujersivat, kuin kissamirrit he kehräsivät
hyvää tahtoaan kuullessaan harhapoluille erehtyneistä nuorukaisista. Sehän oli
kovin kirjallista, siitä kerrottiin mestariteoksissa. Tosin kyyhkyläiset nokkivat ar-
mottomasti hengiltä sairaat lajitoverinsa ja suloinen kotikissa syö halukkaasti lau-
lulintuja. (Holappa 1998, 219.)

Humoristisen positiivisesti kirjastonhoitajasta kirjoittaa sen sijaan Ursula Pohjola-
Pirhonen, jonka viihdekirjan Riitta on tyypillisesti naimaton mutta omasta tah-
dostaan. Kuvatessaan päähenkilöä morsiamena, joka pienellä palkalla elättää ja
kouluttaa hänet sittemmin hylännyttä sulhastaan, Pohjola-Pirhonen käyttää  pe-
rinteistä kirjastohenkilökuvastoa: pölyiset kirjat, hämärä kirjasto, vaatimaton, uut-
tera ja uhrautuva kirjastovirkailija.

(Sulhasen) edustavan ulkonäön taustana oli mitätön kirjastovirkailija-morsian, joka
raatoi ylitöitä auttaakseen rakastettua sulhasta leveän elämän alkuun. Ja mikäpä
uhraus tuo nyt oli! Samantekevää kai oli kaikille, miten kirjastovirkailija pölyisten
kirjojensa keskellä oli pukeutunut. Eihän häntä siellä kirjaston hämäryydessä kui-
tenkaan kukaan nähnyt.39

Miehiä kirjanhoitajina käsitellään kirjallisuudessa suhteellisen harvoin.40 Umberto
Eco kuvaa kirjastonhoitajan roolia romaanissaan Ruusun nimi, joka punoutuu
luostarikirjaston ympärille. Kirjasto on salaisuuksia piilottava labyrintti. Kirjastoa
johtaa sokea Jorge, jonka roolissa portinvartijuus on määräävin piirre. Hän varjelee
oman käsityksensä mukaan turmiollista kirjaa (Aristoteleen naurua käsittelevä
Poetican toinen kirja) joutumasta kenenkään käsiin ja on valmis myrkyttämällä

39 Pohjolan-Pirhonen 1978, 5-11. Kirjaan sisältyy kasvukertomus, sillä sen sijaan että päähenkilö
masentuisi hylkäämisen seurauksena, hänestä  kasvaa päättäväinen nainen, joka hoitaa hyvin työn-
sä mutta osoittautuu myös naisena haluttavaksi.

40 Mm. John Le Carren teoksessa Mies kylmästä (1964) brittivakooja luo uuden tarvitsemansa iden-
titeetin – epäonnistuneen ja rappiolle joutuneen henkilön identiteetin - ottamalla vastaan kirjasto-
apulaisen paikan Bayswaterin Psyykkisten tieteiden kirjastossa. Esimies, kirjastonhoitaja Crail ku-
vataan omituisena ja hysteerisenä naisena. Avustajakollegasta Liz Goldista puolestaan tulee pää-
henkilön läheisin ystävä ja rakastettu.
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surmaamaan siihen kajoavat. Seuraava keskustelu havainnollistaa kirjastonhoita-
juuteen liittyviä määreitä:

  ”Meille jää mietiskely, muistiin merkitseminen  ja säilyttäminen. Se oli ja sen pi-
täisi olla tämän luostarimme ja sen loistavan kirjaston tehtävä – eikä mikään muu”.
… Salaisuuksia selvittävä William sanoo Jorgelle: ”Tahdon nähdä sen kirjan, jonka
anastit sen jälkeen kun olit lukenut sen, koska et tahtonut muiden sitä lukevan, ja
jonka kätkit tänne suojellen sitä huolellisesti. Sinun kaltaisesi mies ei hävitä kirjoja
vaan säilyttää niitä ja pitää vaarin, ettei kukaan koske niihin.”  ”Mikä loistava kir-
jastonhoitaja sinusta olisikaan tullut, William”, sanoi Jorge äänessään sekä ihailua
että pahoittelua. (Eco 1984, 504, 584.)

Englantilaisen rikoskirjailijan P.D. Jamesin kirjassa Kuoleman maku (suom. 1986)
tehokkaan ja kunnianhimoisen naispoliisin miesystävä on kirjastonhoitaja, joka
työskentelee teologisessa kirjastossa Bloomburyssa ja on varhaisviktoriaanisten
saarnakirjojen amatöörikeräilijä. Sekä poliisi että kirjastonhoitaja pitävät ilman ka-
teutta toisen työtä vieraana alueena, samoin kuin sen kieltä ja tapoja hankalina
ymmärtää.  Kirjailija kääntää lopussa molempien työhön liittyvät roolit perinteisik-
si sukupuolten rooleiksi, kun mieskirjastonhoitaja pelastaa naispoliisin hengenvaa-
rallisesta tilanteesta levollisella sinnikkyydellään. (James 1989, 173-176, 490.)

Marja Widenius on tyypitellyt elokuvien kirjastonhoitajia sekä heidän elo-
kuvarooliensa (2000) että sosiaalisen aseman ja statuksen mukaan (2001). Elokuvi-
en sivuosien esittäjinä kirjastonhoitajat ovat usein säikkyjä ja/tai arrogantteja sekä
palvelutilanteissa epämiellyttäviä ja tylyjä. Stereotypiaan kuuluvat tylyys ja nai-
mattomuus sekä ulkoisina tunnusmerkkeinä nuttura, silmälasit ja tätimäinen il-
miasu tai miehen nukkavieru olemus. Kirjastonhoitajan ulkoasu kuvastaa siten
palkattomaan kutsumustyöhön uppoutunutta henkilöä.

Pääosien kirjastonhoitajat puolestaan on kuvattu useimmiten työssään viih-
tyvinä ammatti-ihmisinä, jotka ovat palvelualttiita ja asiakkaistaan kiinnostuneita.
Heissä näkyy ystävällisyys, vaatimattomuus ja hyväntahtoisuus. Heidät on kuvat-
tu tehokkaina, dynaamisina ja innovatiivisina – määreillä, jotka useammin liitetään
miehiin. Vain poikkeuksellisesti kirjastonhoitaja esitetään elokuvassa älyn ja ruu-
miin yhdistävänä naispuolisena sankarina.41

Sosiaalisen aseman ja statuksen mukaan Widenius on tyypitellyt elokuvien
kirjastonhoitajia kolmeen kategoriaan: kärsivät, kesytettävät ja etsivät kirjastonhoi-
tajat (Widenius 2001).

41  Elokuvassa Muumio kirjastonhoitaja ratkaisee tietämyksensä avulla mysteerin ja pelastaa yhtei-
sön suurelta onnettomuudelta (Mummy, Stephen Sommer, USA 1999). Widenius 2000;  Kinnunen
1991.  Kirjastonhoitaja on kuulunut myös eräiden suomalaisten televisiosarjojen henkilögalleriaan.
Myös näissä kirjastonhoitaja on yleensä nainen.
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Ammattikuvaan liittyvä problematiikka

Kirjastonhoitajan ammattikuvaan sisältyy tutkimusten valossa ristiriitaisia ele-
menttejä. Yliopistossa toimivaa  kirjastonhoitajaa on joskus kuvattu taivaan-
vuoheksi, joka elää tutkimustyön (taivas) ja käytännön kirjastotyön (maa)  välissä.
(Tammekann 2001, haastattelu). Mielikuvassa näyttäisi olevan liittymiä perintei-
seen tutkijamielikuvaan, jossa henkilö kuvataan muulle ympäristölle vieraana, ha-
jamielisenä ja outona hahmona. Syynä outouden kokemukseen lienee tutkimus-
työn käsitteellisyys,  josta useimmilla ihmisillä ei ole omakohtaista kokemusta. Ou-
toudestaan huolimatta tutkijan ammattia arvostetaan siihen liittyvän älykkyyden
mielikuvan samoin kuin työn tuloksena syntyvien julkaisujen vuoksi.

Kirjastoammattiin on liitetty usein kirjojen vartijan rooli. Taustalla ovat toi-
saalta kirja-aarteiden suojeleminen ja toisaalta yhteiskunnan ylläpitämään palve-
luun kuuluva tasapuolisuuden vaatimus, joka on edellyttänyt kirjaston käyttösään-
töjen valvomista.  1990-luvulla kirjastoille asetettu velvoite periä palvelumaksuja
on lisännyt kielteisten valvontakokemusten määrää, vaikka se ei olekaan vähentä-
nyt kirjastojen käyttöä.

Markkinoiva viestintä on yleensä ollut vierasta julkispalveluja edustavalle
kirjastolaitokselle.   Viime vuosina kirjastonjohtajat ja alan ammattijärjestöt ovat
kiinnittäneet kasvavaa huomiota viestinnän kehittämiseen. Myös käyttäjät ovat
nousseet puolustamaan kirjastojen palveluja niiden ollessa uhattuina ja näin il-
maisseet kirjastojen merkityksen arkielämässään.42 Kirjastojen saama arvostus ei
kuitenkaan suoraan heijastu kirjastoammatin arvostukseen.

Voidaan edelleen kysyä, missä määrin ammatin arvostukseen on vaikutta-
nut sen naisvaltaisuus. Aili Nenolan mukaan naisten kotona tekemän huolto- ja
uusintamistyön siirtyminen palkkatyöhön on merkinnyt sitä, että kotityön puuttu-
va arvostus on siirtynyt myös naisten yhteiskunnassa tekemään työhön (Nenola
1986, 16-20). Tämän tutkimuksen aineistossa on viitteitä siitä, että kirjastotyö voi-
tiin tulkita sellaiseksi naisten tehtäväksi, johon ei tarvittu erityistä koulutusta.43

Tiedeyhteisö ja kirjastot -aihepiiristä tehtiin kyselytutkimus valituille eri alo-
jen edustajille vuonna 1987. Lähes puolet vastaajista oli tuolloin sitä mieltä, että
tiedeyhteisössä on havaittavissa vähätteleviä tai kielteisiä asenteita kirjastoja koh-

42 Laman seurauksena 1990-luvulla tehdyt leikkaukset kirjastojen määrärahoihin saivat aikaan vil-
kasta keskustelua Yliopisto- ja Ylioppilaslehdissä, samoin kuin Helsingin Sanomissa. Ylioppilaat
myös keräsivät Opiskelijakirjastolle rahaa kurssikirjojen hankintaan.  Myös kirjastojen toimipistei-
den sulkemiset ovat saaneet käyttäjiä liikkeelle.

43 Mm. tutkimusaineistossa kerrotaan professorien sijoittaneen vaimonsa laitoskirjastojen hoitajiksi,
vaikka heillä ei ollut tähän tarvittavaa koulutusta. Ks. myös Mäkinen, Riitta 2001, 92.
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taan. Samaan aikaan kirjastonhoitajien asenteita tiedeyhteisöjä kohtaan pidettiin
positiivisina.  Kun analyysia täsmennettiin eri työtehtäviin kirjastossa, kävi ilmi,
ettei aina luotettu kirjastonhoitajien taitoihin analysoida sisältöjä tiedonhakua var-
ten taikka antaa asiantuntevaa tietopalvelua. Vaikka tietopalvelusta ja sisällönku-
vailusta vastaavilla kirjastonhoitajilla on yleensä maisterin tutkinto, syvällisempi
erikoistuminen  on harvinaista. Kirjastojen ei katsottu seuraavan aikaansa riittäväs-
ti. Merkille pantavaa on, että laitoskirjastojen palveluun luotettiin enemmän kuin
suureen yleiskirjastoon. Taustalla saattoi olla kaksi tekijää.  Toisaalta laitoskirjaston
hoitaja kuului laitoksen henkilökuntaan, jolloin hänet tunnettiin henkilökohtaisella
tasolla. Toisaalta ainakin osa laitoskirjastojen hoitajista oli kouluttautunut kyseisel-
le alalle ja tunsi siten tieteellisen työn sisältöjä.

2.3. Kirjastotyö professionaalistuu

Tieteellisten kirjastojen amanuenssi- ja virkatutkinnot

Tiettyyn ammattiin sosiaalistumiseen kuuluu lukuisia kynnyksiä, käännekohtia ja
valintatilanteita. Jokainen valintatilanne sisältää useiden erilaisten ratkaisujen
mahdollisuuden. Käsittelen seuraavassa kirjastokoulutusta ammattiin sosiaalista-
jana. Kirjastotieteestä ja informatiikasta tuli yliopistollinen oppiaine samoihin ai-
koihin, jolloin tietoyhteiskuntakehityksen varhaisvaiheet tulivat Suomeen.

Tieteellisten kirjastojen henkilöstö koulutettiin pääosin kirjastoissa 1960-
luvulle saakka.44 Helsingin yliopiston konsistorin vahvistamassa yliopiston kirjas-

44 Kirjastonhoitajien pätevyysvaatimukset yleisiä kirjastoja varten määriteltiin ensimmäisen kerran
1923-24 kaupunkien kirjastonhoitajien kokouksissa. Eniten keskustelua herättivät yleissivistykseen
liittyvät vaatimukset. Kansankirjastolaki säädettiin 1927 ja siihen sisältyi määrittely pätevyysvaati-
muksista. Suurimpien kaupunkien kirjastojen johtajilta vaadittiin yliopistollinen oppiarvo ja kirjas-
toalan käytännöllistä ja teoreettista tuntemusta. Muilta päätoimisilta kirjastonhoitajilta vaadittiin
yläkansakoulunopettajan kelpoisuus tai keskikoulun oppimäärä sekä valtion kirjastotoimikunnan
hyväksymä kirjastokurssi. Myös kaikilla sivutoimisilla kirjastonhoitajilla tuli olla jonkinlaista yleis-
sivistystä ja osoitus alan ammattitaidosta. Vuoden 1941 kirjastoasetukseen sisältyi vaatimus kirjas-
tonjohtajien muodollisesta kirjastokoulutuksesta. Ks. Poteri 1990, 6.

Kirjastotyöstä ei alkuaan maksettu palkkaa vaan koko kansankirjastoaate perustui vapaaehtoiseen
uhraavaisuuteen. Vasta vuoden 1941 kirjastoasetuksessa säädettiin, että kirjastonhoitajille oli mak-
settava palkkaa. (Poteri 1990, 6; Sas.kok. 1941, n:o 872, § 12.)  Tämä lienee vaikuttanut erityisesti
miesten vähäiseen hakeutumiseen kirjastoammattiin. Miesten osuus kirjastokoulutukseen osallis-
tuneista oli vain 12 % vuoteen 1941 mennessä.
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ton johtosäännössä (1919) määriteltiin amanuenssitutkinnon vaatimukset. Perus-
koulutuksena vaadittiin ylioppilastutkinto. Amanuenssitutkintoon kuuluivat sak-
san-, ranskan- ja englanninkielisen sekä helpomman latinankielisen tekstin ymmär-
täminen, todistus yhden mainitun kielen suullisesta taidosta, vanhojen käsikirjoi-
tusten lukutaito, kolme lukukautta kestävä koepalvelus (harjoittelu) kirjastossa ja
ylikirjastonhoitajan hyväksymä tutkinto, johon sisältyi kokoelmiin ja niiden luette-
lointiin, kirjastonhoitoon, bibliografiatyöhön ja –kirjallisuuteen, kirjastonhoito-
oppiin sekä kirjapainotaidon historiaan kuuluvat osuudet. Lisäksi amanuenssin
tuli tuntea oppihistoriaa ja tieteen historiaa samoin kuin keskeisiä ulkomaisia kir-
jastoja. Pohjoismaista tuli tietää mm. keskeisten kirjastonjohtajien nimet. (Mäkelä-
Henriksson 1987, 11-12.) Tutkinto oli siis varsin laaja ja edellytti monipuolista kirja-
ja kirjastosivistystä. Helsingin yliopiston konsistori päätti vuonna 1947 muuttaa
johtosääntöä niin, että peruskoulutuksena amanuenssin virkaan  vaadittiin filoso-
fian kandidaatin tutkinto tai  harkinnan mukaan muu yliopistollinen loppututkin-
to. Muilta osin amanuenssitutkinnon vaatimukset säilyivät vuoden 1919 muodos-
sa.45

Kirjastoalan koulutuksen käynnistyessä Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa
1945 tavoitteena oli muodostaa siitä yhteinen koulutusväylä kaikkiin kirjastoihin.
Opetukseen sisältyvät vaatimukset eivät kuitenkaan tyydyttäneet tieteellisiä kirjas-
toja. Tieteellisten kirjastojen koulutusta pohtineen toimikunnan ehdotuksesta luo-
tiin 1969 tieteellisten kirjastojen virkatutkinto,46 jonka on katsottu lieventäneen ai-
kaisempaa tutkijakoulutuksen asemaa kirjastokoulutuksessa ja muuttaneen sitä
kirjastoammatilliseen suuntaan. (Mäkinen, Riitta 2001, 96.) Kun kirjastoalan opetus
siirrettiin vuonna 1971 Tampereen yliopistoon, tieteellisten kirjastojen virkatutkin-
to lakkautettiin.

Samoihin aikoihin tieteellisten kirjastojen virkatutkinnon kanssa käynnistyi
myös dokumentalistien/informaatikkojen koulutus. Suomen kirjallisuuspalvelun
seura järjesti vuonna 1968 yhdessä Valtion tieteellisen kirjallisuuspalvelun seuran
kanssa ensimmäisen kirjallisuuspalvelun kurssin. Kurssille pääsyyn vaadittiin aka-

Pätevyysvaatimukset kirjastovirkoihin oli määritelty varsin tarkasti aina vuoteen 1992 saakka, jol-
loin osana laajempaa valtionhallinnon muutosaaltoa muodolliset pätevyysvaatimukset poistettiin
kirjastonhoitajilta. Vain kirjastonjohtajille ne on määritelty vähintään maisterin, suurimpien kirjas-
tojen viroissa lisensiaatin tutkinnoksi. Lisäksi edellytetään yleensä johtamiskokemusta.

45 Mäkelä-Henriksson 1987, 11-12. Eeva Mäkelä-Henriksson on kuvannut kirjoituksessaan omaa
tutkinnon suoritustaan. Siihen sisältyi huomattava työmäärä yliopistotason arvosanoja vastaavine
kirjatentteineen sekä käytännön harjoituksineen. Harjoittelija turvautui vanhempien kirjastonhoita-
jien apuun mutta hyötyi myös asiakkaina olevien professorien asiantuntemuksesta ja kiinnostuk-
sesta perehdyttää nuori kirjastovirkailija oman alansa peruskäsitteisiin.

46 Koivisto 1978, 7; Elomaa 1972, 156-160. Tutkinto koostui esiharjoittelusta ja harjoittelukurssista,
kirjastohallinnon, kirja- ja kirjastotiedon, tiedon tallennuksen, informaatiopalvelun ja tiedonlähtei-
den tuntemuksen opintojaksoista. Laajuus vaihteli merkittävästi, neljästä kolmeenkymmeneenseit-
semään kuukauteen. Tutkintotodistuksia myönnettiin lyhyestä ajasta huolimatta 209 kappaletta.
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teeminen loppututkinto tai vastaava koulutus ja toiminta informaatiopalvelukes-
kuksessa tai tieteellisessä kirjastossa. (Koivisto 1978, 7; Linnamo 1973, 112.)  2000-
luvulla koulutuksesta on vastannut Teknillisen korkeakoulun Dipolin koulutus-
keskus, samalla kun koulutusta ja sen sisältöjä on jatkuvasti muutettu ja kehitet-
ty47.

Vasta oikea kirjastonhoitaja muuttaa kirjakokoelman kirjastoksi

Yliopistojen ulkopuolella kirjastonhoitajan ammatti alkoi 1900-luvun alkupuolella
irtautua muusta kansansivistystyöstä ja kehittyä erillisenä alana. Ensimmäinen val-
tiovallan asettama kansankirjastojen tilannetta pohtiva komitea asetettiin 1906. Kir-
jastojen hoidon ja valvonnan katsottiin kuuluvan sivutoimena kansakoulunopetta-
jille, postinhoitajille ja muille kirjallisuutta harrastaville kuntalaisille. Opettajase-
minaareissa toivottiin annettavan opetusta sivutoimisessa kirjastonhoidossa. (Pote-
ri 1990, 4.)

1900-luvun alussa oli mm. Yhdysvalloissa ja Englannissa jo laajamittaista
kirjastoalan koulutusta. Näistä maista ja Saksasta haettiin vaikutteita Pohjoismai-
hin. Eräät suomalaiset kirjastonhoitajat saivat kirjastokoulutusta 1910-luvulla
USA:ssa. Amerikkalainen kirjastonäkemys suodattui suomalaiseen alan koulutuk-
seen pääosin Tanskan ja Norjan kautta. (Poteri 1990, 7-8.)

Kansanvalistusseuran sihteeri Niilo Liakka vaikutti merkittävästi kirjastolai-
toksen ja kirjastonhoitajan ammatin kehitykseen kirjoittaessaan: ”vasta oikea kir-
jastonhoitaja muuttaa kirjakokoelman kirjastoksi”.48 Kirjastonhoitajien koulutuk-
sen avainhenkilöksi nousi Helle Cannelin, joka toimi kaikkien kurssien johtajana
1920 - 1942.49

Yhteiskunnallinen korkeakoulu, jonka yhteiskunnallisen opetusjaoston op-
piaineeksi kirjasto-oppi liitettiin, oli oman aikansa ammattikorkeakoulu. Se tähtäsi

47 Ks. Informaatiosuunnittelijan koulutus 2007-2008 osana TKK Dipolin koulutustarjontaa:
http://www.dipoli.tkk.fi (viitattu 12.12.2006, 4.3.2007.)

48 Liakka 1917a: 8, 121-125;  1917b: 6, 81-83.  Hänen mukaansa vasta riittävän laajan pohjakoulutuk-
sen omaavat ja kirjastotyöhön koulutetut päätoimiset kirjastonhoitajat voivat luoda Suomeen pai-
kallisina kansansivistyskeskuksina toimivan kirjastolaitoksen.

49 Poteri 1990, 8-12. Helle Cannelin (sittemmin Kannila) oli kouluttautunut mm. vuonna 1919 teke-
mällään opintomatkalla Pohjoismaihin ja osallistumalla Norjan ensimmäiselle kirjastokurssille. Hän
oli aktiivinen kirjoittaja ja kirjastoalan näkyvä kehittäjä. Ensimmäinen kirjastoalan kurssi pidettiin
1920 Kordelinin säätiön kansanvalistustyön jaoston tuella. Sen jälkeen valtion kirjastotoimikunta
järjesti viisi kirjastonhoitajien valmistuskurssia vuosien 1924 ja 1942 välisenä aikana. Pääsyvaati-
muksina oli joko ylioppilastutkinto tai kansakoulunopettajan pätevyys. Lisäksi vaadittiin alkuaan
kahden, sittemmin kuuden kuukauden harjoittelu. Helle Cannelin toimi valtion kirjastotoimiston
johtajana vuodesta 1921 vuoteen 1949 ja sen jälkeen Yhteiskunnallisen korkeakoulun kirjasto-opin
lehtorina vuoteen 1963, jolloin hän jäi eläkkeelle.

http://www.dipoli.tkk.fi/
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ammattiin johtaviin tutkintoihin, mutta palveli samalla kansansivistyksen päämää-
riä. Kirjasto-opetuksen rakenne ja sisältö omaksuttiin melko suoraan edeltäneiltä
valtion kirjastotoimikunnan kursseilta. Kyse oli ammattiin valmistavasta koulu-
tuksesta, joka liittyi laajemmin suomalaisen yhteiskunnan suureen rakennemuu-
tokseen toisen maailmansodan jälkeen. Ainoana alan lehtorina toimi Helle Kannila
aina vuoteen 1960 saakka, jolloin perustettiin toinen lehtoraatti. (Vakkari 1996, 145-
146.)

Kirjastoalan akateeminen koulutus alkaa 1970-luvulla

Tampereen laitoksen perustamisvaiheet

Paineet kirjastokoulutuksen kehittämiseen voimistuivat 1960-luvun puolivälissä.
Aloitteita kirjastoalan opetuksen uudistamiseksi tuli useilta tahoilta, mm. alan
opettajakunnalta ja järjestöiltä. Eduskunnassa käsiteltiin vuonna 1969 kirjasto-opin
professorin viran perustamista koskeva ja useiden kansanedustajien allekirjoittama
toivomusaloite. (Iivonen 1986, 83-85; Perälä 1986, 105-108.)

Uudistustarpeina nähtiin mm. yleisiin ja tieteellisiin kirjastoihin valmista-
van koulutuksen yhtenäistäminen, alan profession vahvistaminen, kirjastojen yh-
teiskunnallisen merkityksen vahvistaminen sekä kirjastoalan tutkimustoiminnan
käynnistäminen. Opiskelijat pitivät ongelmana myös sitä, että kirjastotyöhön päte-
vöityminen vaati kahden tutkinnon, nimittäin yliopistollisen loppututkinnon ja
erillisen kirjastotutkinnon suorittamista. (Perälä 1986, 108.)

Vuonna 1971 perustetun oppialan ja professuurin nimeksi tuli kirjastotiede
ja informatiikka. Laitos sijoitettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen
tiedekuntaan. (Iivonen 1986, 84-85.) Päätös merkitsi tieteellisten ja yleisten kirjasto-
jen koulutuksen sekä mm. yrityksiä palvelevan  tietopalvelukoulutuksen yhdistä-
mistä. Laitos oli kirjastoalan ensimmäinen Pohjoismaissa. Professorin virkaa hoiti-
vat kutsuttuina FL Eeva-Maija Tammekann 1971 – 197250, DI Sinikka Koskiala 1972
- 197351 ja FL Ritva Sievänen-Allen52 1973 - 76. Useat tekijät aiheuttivat jännitteitä

50 Eeva-Maija Tammekann oli Jyväskylän yliopiston kirjastonjohtaja. Hän totesi koulutuksen alku-
vaiheita kuvatessaan, että ensimmäinen professori joutui tekemään linjaratkaisuja pikaisesti käy-
tännön ongelmien yhteydessä. Osasyynä tähän oli se, että viran perustaminen tapahtui pikavauh-
tia. Tammekann 1987, 37-44.

51 Sinikka Koskiala on peruskoulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän suoritti informaatioalan Mas-
ters-tutkinnon Yhdysvalloissa. Väitöskirjatyön ollessa vielä valmisteilla hän tuli hoitamaan Tampe-
reen uutta professuuria. Yliopistonopettajana ja –tutkijana Koskiala toimi sittemmin Kanadassa
University of Western Ontariossa vuoteen 1984 saakka. Teknillisen korkeakoulun ylikirjastonhoita-
jana hän toimi 1984-2001. Teräsalmi-Sovijärvi 2002, 43-44.
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laitoksen toimintaan: kolmen lähtökohdiltaan erilaisen ammattiryhmän koulutuk-
sen sitominen yhteiseksi ohjelmaksi, oppilastulva ja pienet opettajaresurssit. Yli-
opistoissa elettiin 1970-luvun alun myrskyisää demokratisoinnin aikaa. Tampereen
yliopiston yhteiskuntatieteiden perinteisemmät ainelaitokset eivät varauksetta tu-
keneet uutta tieteenalaa.  Alan professuurin perustamista edeltävässä keskustelus-
sa tutkimustyö nähtiin tärkeänä keinona hallita ja selkeyttää uusia haasteita.  Käy-
tännönläheistä suunnittelua tukevaa soveltavaa tutkimusta pidettiin myös tärkeä-
nä. Tiedekuntatasoisen opetuksen alkuvuosia kuormittivat kuitenkin vähäiset
opettajaresurssit ja suuret opiskelijamäärät.53 Niinpä tutkimuksen asema oli erit-
täin vähäinen aina vuoteen 1976 saakka.

Laitoksen toiminnan alkuvaiheisiin vaikutti se, että professuuri voitiin täyt-
tää vakinaisesti vasta 1977. Ensimmäinen vakinainen professorin viranhaltija oli FT
Marjatta Okko.54 Vasta tässä vaiheessa voitiin suunnata laitoksen toimintaa pitkä-
jänteisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen, kirjastotieteen ja informatiikan
ensimmäisen tutkijasukupolven kasvattamiseen ja tutkimukseen kiinteänä osana
ainelaitoksen toimintaa opetuksen ohella. Merkittävä virstanpylväs oli ensimmäi-
sen väitöskirjan valmistuminen vuonna1983.55

1980-luku oli ponnistelua kirjastotieteen ja informatiikan vakiinnuttamiseksi
akateemisena oppiaineena. Keskustelua käytiin siitä, perustuuko oppiaine kirjasto-
ja informaatiopalveluinstituution varaan vai onko oppiaineen kohde laajempi tie-
donsaantiin ja –välitykseen liittyvä problematiikka. Alan kansainvälistä kehitystä
seuraten jälkimmäinen näkemys voitti alaa. Toiminnan ytimeksi nähtiin ”mahdollis-
taa pääsy haluttuun informaatioon” palveltavan yksilön tai yhteisön tavoitteiden to-
teuttamiseksi. (Vakkari 1996, 145-150.)

Kirjastotieteen ja informatiikan professuuri perustettiin Åbo Akademissa
1982. Oulun yliopistoon kirjastotieteen opetus perustettiin 1988 humanistiseen tie-
dekuntaan.56 Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella oli vuosina 2003 - 2005 in-
formaatiotutkimuksen professuuri erityisesti pätevöitymiskoulutuksen tukena.

52 FL Ritva Sievänen-Allen oli Helsingin yliopiston Terveystieteiden keskuskirjaston johtaja. Kos-
kialan tavoin hän oli opiskellut kirjastoalaa Yhdysvalloissa.

53 Vakkari 1986, 96-104.  Kiinnostusta alan opintoihin osoittaa se, että jo lukuvuonna 1972-73 lauda-
turvaiheen opiskelijoita oli 75, eikä kaikkia kiinnostuneita voitu ottaa seminaareihin. Akateemisen
tutkimuksen periaatteista lähtevä tieteenalan ja tutkimuslinjojen määrittely tapahtui vasta tutkin-
nonuudistussuunnittelun yhteydessä vuosina 1973-76. Ensimmäinen lisensiaatintyö valmistui 1977.

54 Marjatta Okko oli väitellyt geologian alalta ja toimi ennen professuuriaan Geologian tutkimuslai-
toksessa.

55  Ensimmäisenä oppiaineessa väitteli Mariam Ginman 1983. Hänestä tuli sittemmin Åbo Akade-
min kirjastotieteen ja informatiikan professori. Ks. Okko 1983, 31.

56 Oulun yliopistossa professuuria hoiti kymmenisen vuotta Oulun yliopiston ylikirjastonhoitaja
Vesa Kautto. Professori Mirja Iivonen siirtyi vuonna 2001 johtamaan Tampereen yliopiston kirjas-
toa. Kirjastoalan kannalta on ollut merkityksellistä asiantuntijoiden liikkuminen opetuksen ja kirjas-
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Marxilais-leniniläinen opiskelijatoiminta 1970 - 1980-luvuilla

Mielenkiintoisen kappaleen alan yliopisto-opetuksessa muodostavat ajankohdan
yleiset trendit. Oppituolin perustaminen Tampereen yliopistoon osui vaiheeseen,
jolloin kansainvälinen nuorisoliikehdintä oli voimakasta. Tampereen yliopistossa
yhteiskunnallinen aktiivisuus sai aikaan nimityksen ”punainen Tampere”57. Ilkka
Mäkinen on  analysoinut tätä vaihetta kirjoituksessaan radikalismin vuosikymme-
nistä (1960 -  1980-luvut) Suomen kirjastomaailmassa, mihin kirjoitukseen seuraava
kuvaus pääosin perustuu. (Mäkinen 2001, 1-16 ; Mäkinen 2002, 10-23.)

Ajanjakso voidaan jakaa kahteen aaltoon: 1960-luvun nuorisoliikehdintään
ja 1970 - 80-lukujen puoluepoliittiseen vaiheeseen. Kirjastoalan opiskelijoiden aine-
järjestö UDK perustettiin 1968. Aktiiviset nuoret halusivat vaikuttaa myös kirjasto-
alan keskeisen järjestön, Kirjastoseuran, toimintaan. Pettyessään toimintamahdolli-
suuksiinsa, opiskelijoiden ryhmä perusti 1969 uuden järjestön, Kirjastopoliittisen
yhdistyksen. Yhdistys haastoi Kirjastoseuran pitäen sitä vanhoillisena ja konserva-
tiivisena.58 Syntyi sukupolvien ristiriita, joka pelkistyi kysymykseen yleisten kirjas-
tojen perusfilosofiasta. Nuoret asettivat kyseenalaiseksi perinteisen näkemyksen,
että kirjasto on puolueeton kanava, joka ei pyri  vaikuttamaan käyttäjien valintoi-
hin ja nimittivät tätä valintamyymälä-malliksi. Opiskelijoiden kannanotot voidaan
myös nähdä reaktiona Helle Kannilan perintöä vastaan. Kannila oli vuosikymme-
nien ajan keskeinen kirjastoalan kouluttaja ja piti tärkeänä kirjaston puolueetonta
roolia kuitenkin sivistystavoittein. Kirjavalintapolitiikan merkitystä kuvastaa se,
että kiistoja voitiin käsitellä jopa oikeusistuimissa.

Merkittävä osa kirjastotieteen opiskelijoista liittyi 1970-luvun alkupuolella
siihen poliittiseen suuntaan, jota kutsuttiin ”uusstalinistiseksi” tai ”taistolaiseksi”
opiskelijaliikkeeksi (SKP:n vähemmistön johtajan Taisto Sinisalon mukaan). Tähän
ryhmään kuuluvat kutsuivat itseään marxilais-leniniläisiksi. Ryhmä piti sosialis-
mia ja marxilaisuutta neuvostoliittolaisessa muodossa ihanteenaan. Radikaalit
nuoret halusivat mm. rajoittaa sekä neuvostovastaisen että viihdekirjallisuuden
hankintaa kirjastoihin. Vastustettavaan kirjallisuuteen kuuluivat jyrkän linjan mu-
kaisesti mm. Solzhenitsyn arvostellessaan Neuvostoliiton järjestelmää ja Aku Ank-

totyön välillä. Vuonna 2005 professoriksi Ouluun nimitettiin dosentti Maija-Leena Huotari.

57 Seikko Eskolan (2003, 83-84) mukaan Sosialistinen opiskelijaliitto (SOL) oli aktiivisin Helsingin ja
Tampereen yliopistoissa, joissa järjestön edustajat vaikuttivat koko 1970-luvun ajan. Eskolan mu-
kaan Helsingissä professorit eivät suostuneet taistolaisten vaatimuksiin, toisin kuin Tampereella.
SOL julkaisi vuonna 1974 Mustan kirjan, jossa vaadittiin poistettavaksi kaikki oppikirjat, joissa sa-
nottiin vähänkin kielteisesti Neuvostoliitosta tai kansandemokratioista.

58 Kirjastopoliittisen yhdistyksen jäsenet saivat enemmistön Kirjastoseuran hallitukseen 1974 - 81 ja
yhdistyksen jäsen valittiin Kirjastolehden päätoimittajaksi  1974.
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ka imperialismin edustajana. Taistolaiset opiskelijajärjestöt yliopistoissa olivat erit-
täin aktiiveja ja organisoituja muistuttaen uskovien yhteisöjä.

Jokaisella laitoksella oli ainakin yksi marxilais-leninismin opintopiiri. Kirjas-
totieteen ja informatiikan marxilainen ryhmä oli erittäin aktiivinen ja julkaisi 1974 -
1979 omaa monistettua lehteä nimeltään Nide. Länsimaisten kurssikirjojen määrää
arvosteltiin ja tilalle haluttiin neuvostoliittolaisia ja sosialistisia kurssikirjoja. Tut-
kintovaatimuksiin sisällytettiin mm. Mihailovin ja Giljarevskin teos informatiikasta
samoin kuin O.S. Tshubarjanin kirja Yleinen kirjastotiede (suom. 1979).59   Epävi-
ralliset kurssineuvostot arvostelivat luentojen sisältöä ja opetusmenetelmiä.

Ainejärjestö UDK:lla oli oma tieteellinen julkaisusarja. Siinä julkaistiin
vuonna 1978 Reijo Savolaisen gradu Kirjastotiede tieteenä, jossa vertailtiin länsi-
maista ja sosialistista kirjastotiedettä keskenään. Opinnäyte sai opiskelijoiden tuen
mutta kirjastoalan vaikuttajat arvostelivat sitä kriittisesti.60

Tutkimusorientaatio voimistuu 1990-luvulla

Tutkimuksen asema oppiaineessa voimistui 1990-luvulla. Tätä kuvasti myös ni-
menmuutos informaatiotutkimukseksi.61 Muutoksella haluttiin selkeyttää irtaan-
tumista organisaatiolähtöisestä ajattelusta ja korostaa painoalueita. Tiedon tallen-
nus ja haku sekä tietohallinto nousivat keskeisiksi tutkimuskohteiksi.62 Kansal-
lisarkistolle aiemmin kuulunut velvoite järjestää arkisto- ja asiakirjahallinnon kou-
lutusta siirrettiin osaksi informaatiotutkimuksen opintoja vuonna 1997.

Oili-Helena Ylijoki analysoi alan koulutusta Tampereen yliopistossa aka-
teemisen heimon viitekehyksen kautta. Hän tunnisti eri suuntiin vetäviä ja edel-
leen akateemista identiteettiään hakevia elementtejä. Opiskelijat jakautuivat kah-
teen ryhmään, joiden tavoitteet näyttivät olevan jopa vastakkaisia. Koulutuksen

59 Opiskelin Tampereella vuosina 1976 - 78 suorittaakseni cum laude-opinnot, jotka tarvittiin loppu-
tutkinnon jälkeen kirjastonhoitajan pätevyyteen. TaY:n kurssikirjallisuuteen kuuluivat mm. Mihai-
lov & Giljarevski ja Lenin (yleisopinnoissa). En voinut paneutua syvällisemmin ylioppilaspolitiik-
kaan ajankäyttösyistä, sillä useiden muiden loppututkinnon suorittaneiden kanssa suoritimme
opintoja kotipaikkakunnalta käsin. Osallistuin myös samaan aikaan tutkimusavustajana VTT Suo-
linnan johtamaan Lapin kylätutkimukseen, kenttätyöhön ja  artikkelien kirjoittamiseen.

60 Opinnäytteen kirjoittaja Reijo Savolainen on  informaatiotutkimuksen professori Tampereen yli-
opistossa ja on tehnyt tutkimusta yksilöiden ja organisaatioiden tiedontarpeesta, tiedonhankinnasta
ja -käytöstä. Ks. Savolainen 1993, 1998 sekä Tieto ja tietoyhteiskunta 2001.

61 Oppialan määrittelystä ja käsitteistä käytiin vilkasta keskustelua alan julkaisuissa 1990-luvun al-
kupuolella. Ks. Okko 1991a, 105-106; Kärki 1993, 22-24; Järvelin 1993, 24-30; Suominen 1993, 30-32.

62 Järvelin 1997, 85-88. Kalervo Järvelin luonnehti informaatiotutkimuksen tehtäviä kahtalaisina.
Ensiksi tieteenalan tavoitteena on ymmärtää dokumentteihin perustuvaa kommunikaatiota yhtei-
söissä siten, että sisältöjen saatavuus ja hankinta ovat keskeisiä alueita. Toiseksi informaatiotutki-
muksen tehtävänä on kehittää välineitä, menetelmiä ja instituutioita, joiden avulla voidaan tukea
tietosisältöjen välitystä  yhteisöissä.
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ammatillinen aines ja nopea valmistuminen houkuttelivat niitä opiskelijoita, joiden
tähtäimessä oli työ kirjastossa. Informaatiotutkimus kiinnosti puolestaan sellaisia
opiskelijoita, joilla oli vahvempi suuntautuminen tutkimukseen ja kehittämiseen.
(Ylijoki 1998, 102-107.)

Informaatiotutkimus on maan kolmessa yliopistossa63 vakiinnuttanut ase-
mansa niin kansallisessa kuin kansainvälisessä tutkimuksen kentässä. Painopiste-
alueiden määrittely, tutkimusryhmien muodostaminen ja aktiivisuus kansainväli-
sessa yhteistyössä - merkittävien tutkijoiden vierailuprofessuurit, kansainvälisten
konferenssien järjestäminen Suomessa ja suomalaisten tutkijoiden esitelmät muual-
la maailmassa - ovat osoittautuneet hyväksi toimintamalliksi alan kehittämisen
kannalta. (Ks. mm. Mäkinen 2007, 34-47; Saarti 2007, 48-53.)

Keskiasteen koulutus

Kirjastoalan keskiasteen koulutus käynnistettiin 1978. Vuonna 1988 kauppaoppilai-
tosten kirjastolinjoilta valmistui noin 100 uutta merkonomia vuosittain. Kymme-
nen vuoden kuluessa merkonomin tutkinnon oli suorittanut 800 henkilöä. Koulu-
tus oli pääosin ylioppilastutkintopohjaista ja tähtäsi kirjastoalan käytännön työteh-
täviin. Jo tällöin koulutukseen kuului suhteellisen paljon tietojenkäsittelyn opetus-
ta ja tutustumista tietokantoihin. Lisäksi keskiasteen koulutusta annettiin erilaisten
räätälöityjen kurssien muodossa.64 Nykyään koulutusta annetaan pääsääntöisesti
ammattikorkeakouluissa.65

Täydennyskoulutus kansainvälistyy 1990-2000-luvuilla

Kirjastoalan täydennyskoulutuksen tarve voimistui jo 1960-luvulla. Toiminta laa-
jeni seuraavalla vuosikymmenellä. 1980-luvulla kiinnitettiin huomiota koulutuk-

63 Myös Helsingin seudulla tunnistettiin 2000-luvun alussa tarve kouluttaa osaajia kirjastoihin
erityisesti suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Samoin digitaaliseen tiedonvälitykseen liittyvi-
en palvelu- ja tutkimustarpeiden kasvu synnyttivät mielenkiintoa kirjastoalan koulutukseen. Valtio-
tieteelliseen tiedekuntaan perustettiin professuuri, jota hoiti vuosina 2004 - 2005 dosentti Maija-
Leena Huotari.  Vakinaistamisen kannalta ajankohta osoittautui kuitenkin huonoksi, sillä valtio-
neuvoston tuottavuusohjelma 2006 - 2011 oli supistamassa yliopistojen resursseja. Kun myös emo-
laitoksen (viestinnän) painopisteet olivat muuttumassa, rahoituksen saaminen oppituolin vakiin-
nuttamiseksi osoittautui mahdottomaksi. Koulutus toteutettiin aikuiskoulutuskeskus Palmenian
järjestämänä ja Euroopan rakennerahaston, kuntien ja yliopiston rahoittamana vuosina 2003 - 2005.
Tuona aikana yli 40 henkilöä suoritti 40 opintoviikon pätevöittävät opinnot. Ks. Huotari 2005.

64 Mm. Helsingin yliopistossa järjestetyssä keskiasteen koulutuksessa pätevöityi suuri joukko kirjas-
toavustajia kirjastosihteereiksi.

65 Komulainen 1985, 204, 207; Komulainen 1988, 201; Pesonen 1981, 38-39.
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sen suunnitelmallisuuteen (Mäkinen, Riitta 1988, 204-207).66 Seuraavien vuosi-
kymmenien kuluessa tarve on vain kasvanut. Esille ovat nousseet sekä organisaa-
tiokohtaiset että henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat, kehityskeskustelut ja
työn vaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi.

Koulutuksesta ovat huolehtineet yliopistojen yhteyteen perustetut täyden-
nyskoulutuskeskukset, mm. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, kir-
jastojärjestöt, yliopistojen henkilöstökoulutus,  valtionhallinnon koulutuskeskukset
sekä kirjastot itse. (Täydennyskoulutuksen vaikutuksista ks. Länsikallio 1989, 107-
114.)

Kansainvälisen yhteistyön vaatimukset ja mahdollisuudet ovat entisestään
kasvaneet tietoverkkojen yleistyessä. Oppia ja koulutusta suomalaisen kirjastolai-
toksen kehittämiseen on haettu ulkomailta, erityisesti Britanniasta, Hollannista ja
Yhdysvalloista. Opintomatkoilla on ollut merkittävä vaikutus strategiseen suunnit-
teluun.67 Suomalaisten aktiivinen osallistuminen kirjastoalan järjestöjen (mm. IF-
LA, LIBER, tieteenalakohtaiset järjestöt) yhteistyöhön ja konferensseihin on lisän-
nyt ja laajentanut näkemystä käynnissä olevista muutoksista ja selviytymiskeinois-
ta. Osallistuminen mm. jaostojen työhön ja luennointi kansainvälisissä konferens-
seissa on kuitenkin ollut suhteellisen harvojen varassa.

Kansainvälinen kiinnostus suomalaisen kirjastotoiminnan yhteistyöhakui-
seen malliin on lisääntynyt 2000-luvulla. Kirjastojen pedagoginen rooli on korostu-
nut samalla kun elektroninen kirjasto ja tietoverkot ovat muuttaneet tiedonvälitys-
tä entistä monimuotoisemmaksi.

2.4. Tietoyhteiskunnan ja globalisaation kausi

Tietoyhteiskunnan keskeiset käsitteet

Käsite tietoyhteiskunta ilmaantui suomen kieleen vuonna 1970, jolloin amerikka-
laisen Peter F. Druckerin kirja The Age of Discontinuity (1969) ilmestyi suomennet-

66 1980-luvulla valmistautuminen erityisesti tulossa olevaan tietotekniikan käyttöönottoon edellytti
monipuolista ja laajaa koulutusta. Hyvä esimerkki tästä oli mm. kuusi viikkoa kestänyt tieteellisten
kirjastojen kirjastonhoitajien ja informaatikkojen täydennyskoulutusohjelma 1985 - 1986. Ks. mm.
Sinikara 1986.

67 Yhdysvaltoihin tehtiin 1990-luvulla Suomesta useita opintomatkoja. Oma kuukauden mittainen
opintomatkani 1992 Yhdysvaltojen huippuyliopistoihin loi vahvan näkemyksen siitä, miten kirjas-
totoimintoja voitaisiin uudistaa palvelemaan muuttuvaa opetusta. Opintomatkat  Britannian par-
haisiin ja moderneihin yliopistoihin 1998 ja 2001 selkeyttivät näkemystä palvelujen modernisoinnin
tarpeista ja mahdollisuuksista. Ks. Sinikara 1992, 131-141; Matkalla oppimiskeskukseen 2001.
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tuna nimellä  Muuttumisen aika (1970). Druckerin mukaan laaja-alaiset muutokset
tulivat koskemaan niin  teknologiaa kuin talouden globalisaatiota sekä tiedon ko-
hoamista tärkeimmäksi tuotannon tekijäksi. Englanninkielisessä kirjallisuudessa
käytettiin toisaalta knowledge-, toisaalta information –termiä.68 Suomessa nämä
kaksi termiä ja keskusteluperinnettä on yhdistetty. (Anttiroiko, Aro & Karvonen
2001, 23-25.) Daniel Bellin vuonna 1973 julkaisemaa teosta on pidetty ensimmäise-
nä yhteiskuntateoreettisen pyrkimyksenä jäsentää tietoyhteiskunnan rakenteellista
muutosta.69

Tietoyhteiskuntakeskustelua teki laajasti tunnetuksi tulevaisuuden tutkijan
Alvin Tofflerin suomeksi vuonna 1972 käännetty Hätkähdyttävä tulevaisuus, sa-
moin kuin vuonna 1980 julkaistu The Third Wave. Tofflerin mukaan yhteiskunta
oli kehittymässä yhä yksilökeskeisemmäksi ja hajautetummaksi. Hän katsoi, että
tietokanavien hallinta merkitsi samalla vallan hallintaa ja tästä syystä tiedon jaka-
minen tapahtui hierarkkisia rakenteita pitkin. Uudenlainen tietoverkkojen avulla
tapahtuva kommunikointi, joka ohitti viralliset kanavat, loi samalla paineita hie-
rarkkisten organisaatioiden uudistamiseksi. (Toffler 1972, 1981 (1980), 1991.)

Myös suomalaiset tutkijat ovat määritelleet tietoyhteiskunnan käsitettä. Ilk-
ka Niiniluodon mukaan (1989, 66-99) sillä voitiin tarkoittaa tietotekniikkayhteis-
kuntaa, inhimillisen tiedon ja inhimillisen pääoman yhteiskuntaa tai virtuaalisen
kulttuurin yhteiskuntaa. Kahdeksan vuotta myöhemmin Mika Mannermaa lainasi
Frank Websteriä ryhmitellessään tietoyhteiskuntamäärittelyt viiteen kategoriaan,
joita ovat teknologinen, taloudellinen, ammatteihin perustuva, spatiaalinen ja kult-
tuurinen (Mannermaa 1997, 567-569; Webster 1995). Hänen mukaansa tulevaisuu-
den yhteiskuntaa voitaisiin nimittää myös tietointensiiviseksi vuorovaikutusyh-
teiskunnaksi.

Merkittävin muutos 1970-luvulta 1990-luvulle tultaessa oli se, että tietoyh-
teiskuntakeskustelussa alettiin painottaa inhimillistä tietoa ja osaamista sekä uusis-
sa oivalluksissa tarvittavaa vuorovaikutusta. Painopiste siirtyi teknologiasta tie-
toon, hallinnosta markkinoille ja valtiosta kansalaisyhteiskuntaan. 2000-luvulla tie-
toyhteiskunnan tieteellisen tutkimuksen tarve on korostunut siksi, että käynnissä
oleva murros on alkanut muuttua teknologiseksi, taloudelliseksi ja kulttuuriseksi
arjeksi. Tietoteknologian eri sovelluksista on tullut merkittävä osa tuotantoa ja vi-

68 Käsite informaatioyhteiskunta (information society) otettiin 1990-luvulla useiden kehittyneiden
teollisuusmaiden strategisiin suunnitelmiin. Keskustelu liittyi usein teknologisen kehityksen edis-
tymiseen ja vaikutuksiin. Sen sijaan knowledge –käsitteeseen liittyvässä keskustelussa pohdittiin
erityisesti tiedon ja osaamisen merkitystä taloudelliselle kilpailukyvylle.

69 Amerikkalaisen sosiologin Daniel Bellin mukaan (1973) jälkiteollisessa yhteiskunnassa keskeistä
on erilaisten palvelujen tuotanto. Teoreettinen tieto muodostuu keskeiseksi innovaatioiden ja yh-
teiskunnan ohjauksen lähteeksi. Bell analysoi yhteiskunnan muutosta sosiaalisen rakenteen, politii-
kan ja kulttuurin kautta. Sosiaalisen rakenteen keskeiseksi periaatteeksi nousee taloudellisuus, poli-
tiikan tasa-arvo ja kulttuurin itsensä toteuttaminen. Ks. Anttiroiko, Aro & Karvonen 2001, 31-33.
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estintää. Samalla yhteiskunnan perusrakenteet ovat joutuvat kohtaamaan tietoyh-
teiskunnan kehitykseen sisältyviä ongelmia ja uhkia.(Vuorensyrjä 2001, 15-16.)70

Tietoyhteiskuntaohjelmat

1970-luvulla tapahtui kaupallisen tietoteknologian läpimurto samalla kun taloudel-
linen kasvu hidastui; öljykriisi ja työttömyyden kasvu leimasivat 1970-lukua. In-
ternetin esiaste – Yhdysvaltain puolustushallinnon verkko – pystytettiin 1969. Mik-
roprosessoritekniikan kehitys ja verkkoviestinnän mahdollistava protokolla loivat
tietä internetille 1970-luvun alkupuoliskolla. Merkittäväksi digitaalisen tietotekno-
logiamurroksen on tehnyt se, että käyttötarkoitukseltaan yleisenä teknologiana se
on tunkeutunut syvälle kaikkiin perinteisen työelämän teknologioihin ja levittäy-
tynyt koko maailmaan. (Vuorensyrjä 2001b, 117-199; Castells 1996, 41-47)

Tietoyhteiskuntakehitystä ei ole nähty pelkästään myönteisenä, vaan siihen
on kohdistunut myös kritiikkiä. Keskeinen kysymys on, missä määrin tietoyhteis-
kunta tasaa yhteiskunnallisia eroja ja missä määrin pikemmin lisää eriarvoisuut-
ta.71

Suomessa informaatioyhteiskunnan käsite oli esillä valtioneuvoston asetta-
man teknologiakomitean mietinnössä 1980. Silti ratkaiseva käänne tapahtui vasta
1990-luvun puolella. Internet, kansallisten ja ylikansallisten kehittämisohjelmien
pohjautuminen tietoyhteiskuntavisioihin sekä USA:n tiedonvaltatie –ohjelma
käynnistivät uuden vaiheen. Myös Euroopan unioni aloitti vastaavan kehittämis-
työn vuonna 1993. (Anttiroiko, Aro & Karvonen 2001, 40-41; Lintilä, Savolainen &
Vuorensyrjä 2001, 42-77.)

Tietoyhteiskuntaohjelmat ovat tulleet 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla hal-
litusohjelmiin ja saaneet korkean poliittisen tason tuen. Suomalaisen yhteiskunnan
ja talouden menestymisen on nähty kytkeytyvän tiedon ja osaamisen kasvuun.72

70 Kriittisiä puheenvuoroja esittävät myös tietotekniikan kehittäjät. Timo Toivonen (2001) kritikoi
voimakkaasti tietotekniikan sitoutumista markkinavoimiin, tekniikkaan sisältyvien terveysriskien
vähättelyä, ihmisen perimmäisten tarpeiden sivuuttamista ja kohtuuttoman suurta uskoa teknolo-
gian mahdollisuuksiin.

71 Eriarvoisuuden on katsottu voivan kohdistua niin eri ihmisryhmiin kuin eri talousalueihin. Toi-
seksi on kritisoitu informaatioteknologian kytköksiä sotateollisuuteen ja asevarusteluun ja kolman-
neksi sen kytkeytymistä markkinatalousjärjestelmään. Vaikutukset työelämään ovat samoin merkit-
täviä. Samalla kun työvoiman tarve osin vähenee, syntyy toisaalta uusia tehtäviä. Valvonnan mah-
dollisuuksien lisääntyminen ja vaikutukset sisäiseen organisaatioon ovat osa työelämämuutoksia.
Viides kriittinen näkökohta liittyy teknologiapainotuksen vaikutukseen ihmisten elämään ja yhteis-
kunnan toimintaan. Kyse on hyvin monimutkaisesta muutosprosessista. (Anttiroiko, Aro & Karvo-
nen 2001, 35-38.)

72 Ks. esim. Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky 1998, jossa kansallinen visio määriteltiin  seu-
raavasti: ”Suomalainen yhteiskunta kehittää ja soveltaa esimerkillisesti, monipuolisesti ja kestävällä
tavalla tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia elämänlaadun, kansainvälisen kilpailukyvyn ja vuoro-
vaikutuksen parantamisessa.”
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Opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelmat keskittyivät aluksi luomaan infra-
struktuuria, tietoverkkoja, laitteita ja näihin liittyviä palveluja. Seuraavassa aallos-
sa ovat painottuneet osaamisen vahvistaminen ja kokeilevat, palveluja kehittävät
hankkeet. 2000-luvulla integroinnin ja toisaalta systemaattisten tietosisältöjen  tar-
ve on kasvanut. Tämä on näkynyt useita ministeriöitä yhdistävien portaalien
(suomi.fi, research.fi jne.) luomisena ja toisaalta erityisesti virtuaaliyliopistokon-
septin luomisena.73

Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian visio 2007 - 2015 ”hyvä elämä tieto-
yhteiskunnassa” korostaa elämänlaadun merkitystä ja samalla painopisteen muu-
tosta tietoperusteiseen kasvuun suuntautuvaan yhteiskuntaan. Vastuu vision to-
teuttamista laajenee yhteiskunnan kaikille tasoille.74 Hallitusohjelmassa 2003 - 2007
tieto- ja kirjastopalvelujen saatavuus ja maksuttomuus ovat turvattavia asioita.
Samoin kirjastojen roolia tietoyhteiskunnan perustaitojen levittäjänä halutaan vah-
vistaa.75

Tietotyö ja informaatioammatit

Työn luonteen on katsottu olevan keskeinen tietoyhteiskuntakehitystä määrittelevä
tekijä teknologian ohella (Castells 1996, 201). Tietotyö tai tietointensiivinen työ on
määritelty asiayhteyksien mukaan hyvinkin eri tavoin.  Teoriakirjallisuuden mu-
kaan tietotyön keskeisimmiksi kriteereiksi on nostettu tietotekniikan käyttö, työn
edellyttämä suunnittelu ja edellisiin nivoutuen myös koulutus. Työhön kuuluvan
luovuuden vuoksi ajasta, paikasta ja työvälineistä riippumattomat kognitiiviset
prosessit voivat olla kaikkein ratkaisevin osa toimenkuvaa. Tietotyö ei ole rutiinin-

73 Virtuaaliyliopisto-käsitteen alle on koottu eri yliopistojen verkko-opetusta, yhteisiä palveluja ja
uudenlaista, kiinteitä organisaatioita täydentävää verkostoyhteistyötä. Samaan aikaan on noussut
esille kriittistä ja verkko-opetuksen teknologiasidonnaisuutta epäilevää keskustelua. Yliopistoilta
vaadittu taloudellinen sitoutuminen virtuaaliyliopiston kehittämiseen on konkretisoinut sitoutumi-
sen astetta. Kansainväliset kokemukset ovat voimistaneet keskustelua, sillä mm. Britanniassa mer-
kittäviä taloudellisia panoksia edellyttänyt virtuaaliyliopisto ajettiin alas taloudellisesti kannatta-
mattomana.

74 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi 2006, 4-5.

75 Pääministeri Vanhasen hallitusohjelmassa 2003-2007 todetaan tietoyhteiskunnan kehittämista-
voitteina mm.: ” Tiedon ja kulttuurin saatavuutta parannetaan ja kirjastojärjestelmää kehitetään
vastaamaan tietoyhteiskunnan tarpeita…Tekijänoikeuslainsäädäntöä kehitetään vastaamaan tieto-
yhteiskunnan vaatimuksia…Ohjelmalla varmistetaan tietoyhteiskunnan vaatima osaaminen kaikis-
sa väestöryhmissä, elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla sekä huolehditaan tieto- ja viestintätek-
nologian ammattilaisten ja huippuosaajien saatavuudesta.” Viitattu 20.1.2007. Ks.
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/
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omaista vaan sen ydin on työntekijän kyvyssä käyttää tietoa hyväkseen luovasti ja
tehokkaasti. Sen on katsottu myös edellyttävän ylemmän keskiasteen tai tätä kor-
keamman tutkintoasteen tietämystä. (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 24-40.)

Suomen tilastokeskuksen informaatioammatteja koskevassa luokituksessa
on eräitä sisällöllisiä eroja  Richard Floridan ammattiryhmä-jaotteluun verrattuna.
Tilastokeskuksen luokituksessa informaatioammattien luokkaan kuuluu 1) infor-
maation tuottajien lisäksi 2) informaation jakajia, 3) käyttäjiä ja 4) käsittelijöitä sekä
5) tietoteknisten koneiden käyttäjiä ja korjaajia. Vuosien 1980 ja 1998 välisenä aika-
na informaatioammateissa toimivien osuus työllisestä työvoimasta kasvoi Suomes-
sa 36 prosentista 45 prosenttiin. Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät kuuluvat
tässä luokittelussa informaation jakaja-ryhmään yhdessä opettajien ja viestintä- ja
kulttuurityöntekijöiden sekä uskonnollisen työn tekijöiden kanssa76.

Florida ryhmittelee yhteiskunnan keskeiset ammattiryhmät seuraavasti: 1)
luova luokka, jossa on a) superluova ydin ja b) luovat asiantuntijat, 2) työväen-
luokka (suorittava luokka), 3) palveleva luokka ja 4) maatalous. Floridan määri-
telmän mukaan superluovaan ytimeen kuuluvat myös kirjastoalojen ammatit.77  Mui-
ta superluovaan ytimeen kuuluvia ammatteja ovat tietotekniikan ja matematiikan,
arkkitehtuurin ja teknisen suunnittelun, biotieteiden, luonnontieteiden ja yhteis-
kuntatieteiden ammatit sekä koulutuksen, taiteen, muotoilun, viihteen, urheilun ja
media-alan ammatit.

Luokitukset herättävät eräitä havaintoja ja kysymyksiä. Ensiksikin molem-
missa luokituksissa kirjastoammatit ryhmitellään samaan kategoriaan opetus-,
viestintä- ja kulttuuritehtävien kanssa. Floridan kuvaamaan superluovaan ytimeen
kuuluvat tämän lisäksi myös tilastokeskuksen luokittelussa kuvatut informaation
tuottajat ts. tieteenharjoittajat. Molemmissa luokitteluissa nämä ammatit kuuluvat
pääsääntöisesti tietotyöksi katsottaviin ammatteihin. Toiseksi voidaan kysyä, ovat-
ko luokittelut liian karkeita. Onko kaikki kirjastoissa tehtävä työ niin samankaltais-
ta, että se voidaan luokittaa edellä kuvattuihin kategorioihin?

76 1) Informaation tuottajien ryhmään kuuluvat tilastokeskuksen luokituksen mukaan tieteenhar-
joittajat, asiantuntijapalvelujen tuottajat ja markkinainformaation tuottajat. Informaation käyttäjiä
ovat hallinto- ja valvontatyötä tekevät. Informaation käsittelijöitä ovat informaation kerääjät, tiedos-
tonhoitajat, sihteerit ja muu toimistoväki, kirjanpito- ja kassanhoitotyötä tekevät sekä muut infor-
maation käsittelyyn osallistuvat. Tietoteknisten koneiden käyttäjien ja korjaajien ryhmään kuuluvat
koneiden käyttäjien lisäksi graafisen alan työntekijät, posti- ja televälitystyöntekijät sekä tietoteknis-
ten koneiden asentajat ja korjaajat. Ks. Lintilä, Savolainen & Vuorensyrjä 2001, 65-73.

77  Luovien asiantuntijoihin ryhmään kuuluvat johtamiseen, liike-elämään ja rahoitukseen liittyvät
ammatit, samoin kuin oikeustieteen alan, terveydenhuollon ja tekniikan alan ammatit sekä ylem-
män tason myyntitehtävät ja myynnin johto.  Florida käytti lähteenään Yhdysvaltain hallituksen
hyväksymää ammattiluokitusjärjestelmää, joka otettiin käyttöön 1998.  Ks. Florida 2005, 472-474.
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Hiljainen tieto

Merkittävä osa tietoyhteiskunnassa tarvittavasta osaamisesta on sellaista, jota ei
voida mallintaa digitaalisesti käsiteltäväksi. Michael Polanyin (1964, 138-144) mu-
kaan  kaikkeen tietoon sisältyy osatekijöitä, joille ei ole olemassa luonnollisen kie-
len tai formaalikielen ilmausta. Tällöin puhutaan hiljaisesta tietämisestä tai hiljai-
sesta tiedosta (tacit knowing, tacit knowledge). Tekoälyn tutkijat ovat todenneet,
että suuri osa inhimillisestä tiedosta ja osaamisesta on tiedostamatonta ja kehollista
(bodily skills and habits).  Kiinnostus hiljaisen tiedon tutkimukseen on kasvanut
voimakkaasti viime vuosina. (Vuorensyrjä 2001b, 109-136;  Polanyi 1966; Hauge-
land 1997, 19-21, 23-27.)

Hannele Koivunen määrittää hiljaisen tiedon laajasti niin, että siihen kuu-
luu: “Kaikki se geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, myyttinen, ja kokemuspe-
räinen tieto, jota ei voida ilmaista verbaalisin käsittein” (Koivunen 1997, 78-79).

Hiljaisen tiedon käsite korostaa osaavan yksilön merkitystä, sillä osaaminen
kehittyy vähitellen ja edellyttää omakohtaista harjaantumista ja tekemällä oppimis-
ta. Ihminen ei voi koskaan välittää toiselle kaikkea osaamaansa eikä sellaisenaan
siirtää oppimaansa. Kun tieto on samalla kulttuurisidonnaista, yksilöiden välinen
dialogi on tärkeä osa tiedon konstruointia. Oppimisessa voidaan tunnistaa kolme
väylää: oppikirjat, osaamisyhteisössä jaetut kokemukset (sosialisaatio) ja yksilön
omakohtaiset kokemukset. (Vuorensyrjä 2001b, 121-130.)

Missä määrin sosiaalistuminen kirjastotyöhön on edellyttänyt hiljaisen tie-
don välittämistä ja omaksumista? Mikä sen merkitys ja arvostus on nopeasti muut-
tuvassa tietoympäristössä ja tietoammatissa?
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2.5. Kirjastoja koskevan aiemman tutkimuksen painotuksia

Kirjasto- ja tietopalvelut tutkimuksen kohteena

Kirjastoalan yliopistotasoista koulutusta on annettu noin 35 vuotta (2005), joten ky-
seessä on suhteellisen nuori yliopistollinen oppiaine. Aiemmin kirjastonhoitajat
olivat pätevöityneet suorittamalla erillisiä opintoja akateemisen tutkinnon lisäksi.
Tutkimuksen merkitys uudessa oppiaineessa korostui vasta 1990-luvulla. Tieteen-
alan pääkohteeksi määriteltiin tuolloin dokumentteihin pohjautuva viestintä sekä
tietosisältöjen saatavuus ja hankinta samoin kuin näihin alueisiin liittyvien väli-
neiden, menetelmien ja instituutioiden kehittäminen. (Järvelin 1997, 85-88.) Nostan
esille seuraavassa hyvin kursorisesti informaatiotutkimuksen keskeisiä erityisesti
väitöskirjoissa näkyviä tutkimusaihepiirejä ja tutkijoita taustana omaa tutkimusai-
hettani koskeville näkökulmien valinnoille.

Suomalaisissa alan opetusta antavissa Oulun ja Tampereen yliopistoissa se-
kä Åbo Akademissa on tutkittu erityisesti tiedon tallennuksen ja haun ja toisaalta
tiedonhankinnan kysymyksiä.78 Tiedon haun ja käytön suhdetta elämäntapaan ja
elämänhallintaan on tutkinut Reijo Savolainen.  Hän on myös pohtinut tietoverk-
koja kansalaisten käytössä 1998, tieteellisten kirjastojen palvelujen maksullistamis-
ta 1990 sekä laajemmin tietoyhteiskuntaproblematiikkaa. (Savolainen 1990, 1993,
1998.)

Kirjastohistoriallisen tutkimuksen tekijöinä on mainittava erityisesti Ilkka
Mäkinen (1989, 1997, 2001) ja Pirjo Vatanen (2002). Kirjastopoliittista kysymystä
kielletyistä kirjoista on tutkinut Kai Ekholm (2000). Vesa Kautto (2004) käsitteli väi-
töskirjassaan tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjausta yliopisto-opetuksessa.
Maria Forsmanin väitöskirja tutkijaverkostojen  kehittymisestä sosiaalisen pää-
oman näkökulmasta tuo yhteiskuntatieteellisen näkökulman alan tutkimukseen
(Forsman 2005).

Tietoyhteiskuntaan liittyviä eettisiä kysymyksiä on käsitellyt väitöskirjas-
saan erityisesti Timo Kuronen (2000), joka on paneutunut tietoverkkoihin ja tiedon

78 Mariam Ginman (1983) tutki ensimmäisessä alan väitöskirjassaan journalistien tiedonhakumalle-
ja.  Mirja Iivonen (1985, 1989) on tutkinut mm. tiedontallennuksen ja indeksoinnin problematiikkaa,
Eero Sormunen (2000) kokotekstitietokannoista tehtyjen Boole-hakujen  toimivuuden mittaamista ja
Jarmo Saarti (2000)  kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua. Kimmo Tuominen (2001) toi väitöskirjas-
saan keskusteluun käsitteen tiedon muodostus, jota hän käytti tutkiessaan yhteisöllistä tiedon
muodostamista virtuaalikirjastossa. Tiedonhankinnan  problematiikkaan liittyvät mm. pohjoismais-
ta ja kansainvälistä kiinnostusta herättäneet Kai Halttusen (2004)  ja Jannica Heinströmin (2002) tut-
kimukset. Jälkimmäisessä väitöskirjassa analysoidaan  tiedonhankinnan tapojen ja tiedonhakijoiden
persoonallisten erojen yhtäläisyyksiä ja eroja.
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saatavuuteen oikeudenmukaisuuden ja demokratian näkökulmasta. Semioottisesta
näkökulmasta kirjastoa tietoyhteiskunnassa on tutkinut Hannele Koivunen (Koi-
vunen 1995).

Tietopalvelualan akateemisessa tutkimuksessa on käsitelty varsin vähän
kulttuurisesta näkökulmasta tietopalveluammatteihin liittyviä muutoksia. Infor-
maatiotutkimus on tietoisesti profiloinut tutkimustaan sellaisille alueille, joilla alan
akateemisessa keskustelussa on nähty olevan eniten tutkimustarvetta.

Kirja- ja oppihistoriallisen tutkimuksen kannalta merkittävä on erityisesti
professori Esko Häklin laaja tuotanto.

Kirjasto- ja tietopalveluhenkilöstö tutkimuksen kohteena

Oppihistorialliseen ja elämäkerralliseen  tutkimusperinteeseen kuuluvat mm. kir-
jastoalan merkkihenkilöiden henkilöhistoriat.79  Merkittävätkään kirjastonhoitajat
eivät ole samassa määrin nousseet tutkimuksen kohteiksi kuin tieteen tai taiteen
merkkihenkilöt. Tämän voi katsoa osaltaan heijastavan kirjastoalan arvostukseen
liittyvää problematiikkaa.

Kirjastonhoitajuutta ja sen muutoksia on käsitellyt mm. Vesa Suominen jul-
kaisussaan Pieni kirjastofilosofia (Suominen 2001). Eräissä pro gradu-tutkielmissa
kohteena ovat olleet kuva kirjastonhoitajasta ja henkilöstön hyvinvointi.80 Maail-
mankuvaa ja arvoja musiikkikirjastoissa on selvitetty mm. Sanna Karttusen pro
gradu-työssä (Karttunen 1990). Kirjastohenkilöstön työllisyys ja alan koulutus sekä
tulevaisuuden haasteet ammattikunnalle ovat herättäneet kiinnostusta niin Suo-
messa, Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa.81  Mirja Iivosen ja Risto Harisalon
tutkimus Luottamus työyhteisön turvaverkkona kohdistuu yleisiin kirjastoihin ja
perustuu henkilökunnalle tehtyyn kyselyyn. Sen aiheena on erityisesti johtajuus ja
luottamus kirjastojen sisäisessä dynamiikassa (Iivonen & Harisalo 1997.) Työyhtei-
söön liittyy myös Heli Myllyksen kehittävän työntutkimuksen alueeseen kuuluva
lisensiaatintutkimus Maatalouskirjaston kehittämisestä oppivaksi organisaatioksi
(Myllys 1998).

79  Ks. mm. Kauppi 1976; Mustelin 1991; Porthanin monet kasvot 2000.  Merkkipäivinä tai eläkkeelle
siirtymisten yhteydessä on julkaistu historiikkeja ja elämäkerrallisia muisteluja. Useimpia näistä ei
kuitenkaan voi pitää varsinaisina tutkimuksina.

80  Pesari (2000) käsitteli asiakkaiden haastattelujen pohjalta kirjastonhoitajan ammattikuvaa ja Vir-
tanen (2000) henkilöstön henkistä hyvinvointia. Molempien kohteena olivat yleiset kirjastot.

81  Suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä tästä alueesta ovat mm. Karhunmaa 1974; Förnyad
bibliotekarieutbildning 1991; Education for librarianship 1998; Harris 1998; Brophy 2000, 2001.
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Kirjastoalan arvojen muutoksia on tutkinut Michael Gorman (2001), jonka
tutkimusta Our Enduring Values, Librarianship in the 21st Century käytetään jäl-
jempänä kirjastoalan arvojen pohdinnan yhteydessä.

Miten tutkia muuttuvaa kirjastoa – tämän tutkimuksen lähtökohtia

Kaiken kaikkiaan kirjastoja ja niiden henkilöstöä koskeva tutkimus noudattaa in-
formaatiotutkimuksen laitosten painopistealueita mutta vastaa myös tietopalvelu-
alan ajankohtaisiin kysymyksiin. On tutkittu sellaisia kysymyksiä, joihin on nähty
liittyvän ongelmakohtia tai kehittämistarpeita. Viime aikoina kiinnostus käynnissä
olevan tietoympäristömuutoksen tutkimukseen on lisääntynyt.  Varsin vähäiseksi
on kuitenkin jäänyt tietopalvelutyön kulttuuristen muutosten tutkimus informaa-
tioammateissa toimivien kannalta.

Informaatiotutkimus ei siten sellaisenaan tarjoa välineitä yhteisön ja yksilön
maailmankuvan ja arvojen tutkimukseen, sillä sen fokus on ennen kaikkea tiedon-
välitykseen liittyvissä järjestelmissä, välineissä ja instituutioissa. Informaatiotutki-
muksen tehtävänä ei ole tutkia ihmisen mielenmaisemaa ja sen muutoksia. Siksi
haen seuraavana tutkimuksen viitekehystä monitieteisen ihmistä ja kulttuuria tut-
kivan lähestymisen ja maailmankuva-käsitteen kautta.
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3. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

3.1. Tutkimuksen viitekehys ja näkökulma

Maailmankuva kulttuuriantropologien ja etnologien tulkitsemana

Maailmankuvan ja uskonnon käsitteet ovat osin päällekkäisiä, osin toisistaan eriä-
viä. Maailmankuvan käsitettä on eritelty mm. filosofian, kognitiivisen antropologi-
an ja uskontotieteen näkökulmista. Maailmankuvatutkimuksen käsitteistöä ja mal-
lia ovat kehitelleet jo 1930-40-luvuilta lähtien erityisesti amerikkalaiset kulttuu-
riantropologit, mm. Benedict, Mead ja Redfield. (Esim. Redfield 1953, 1956(1962),
1966. Ks. Löfgren 1981, 21-24.) Sen sijaan brittiläiset antropologit ja eurooppalaiset
etnologit kiinnostuivat maailmankuvakysymyksistä vasta kuusikymmenluvulla.
Tästä lähtien tutkimus virisi usealla eri taholla, symbolisen antropologian, tiedon-
sosiologian ja historiallis-materialistisesti orientoituneiden tutkijoiden piirissä. So-
siologit Berger ja Luckmann olivat kiinnostuneita erityisesti maailmankuvien funk-
tioista, ts. siitä miten maailmankuvat legitimoivat olemassa olevaa sosiaalista jär-
jestystä. (Berger & Luckmann 1966; ks. Löfgren 1961, 24; Enmark 1981, 61.)

Suomen Akatemian laaja tutkimusprojekti otti tarkasteltavakseen maail-
mankuvan teollistumisajan Suomessa. Tähän liittyvässä kokoomateoksessa Maa-
ilmankuvan muutos tutkimuskohteena (1977) useiden eri tieteenalojen edustajat
pohtivat, mitä suomalaisten maailmankuvassa oli rakennemuutosten vuosina ta-
pahtunut. Myös muualla Skandinaviassa tehtiin  1970-80-luvuilla tutkimusta tältä
alueelta. (Mm. Frykman 1977; Tradition och miljö 1981.)

Maailmankuvan käsite on suunnannut huomiota tiedon ja arvojen kulttuu-
riseen organisaatioon sekä niihin tapoihin, joilla kulttuurista kokemusta on struk-
turoitu. Olennaisia ovat olleet normaaliudesta ja ihmisluonnosta luodut käsitykset.
(Löfgren 1981, 22.)

Etnologit, kulttuuriantropologit ja filosofit ovat määritelleet ja käyttäneet
maailmankuvan käsitettä kukin oman tieteenalansa lähtökohdista. Joskus sillä on
tarkoitettu pelkästään kosmografisia käsityksiä, kuten käsityksiä maailman raken-
teesta. Näin teki mm. Uno Harva teoksessaan Suomalaisten muinaisusko.82 Ame-

82 Harva 1948, 42-73. Samansuuntaisesti käsitettä käytti kansatieteilijä Ilmar Talve, jonka mukaan
kosmografisten käsitysten lisäksi maailmankuvaan kuuluivat kosmologiset käsitykset, kuten ky-
symys siitä, miten maailma on saanut alkunsa ja miten sen historia tulee päättymään. Ks. Talve
1979, 204.
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rikkalaisessa kulttuuriantropologiassa maailmankuva on nähty hieman toisin.83

Olennaisin ero on siinä, että maailmankuvaan on katsottu kuuluvaksi sosiaalinen
dimensio. Ympäröivän maailman ja ekologisen ympäristön lisäksi oleellinen on
sosiaalinen miljöö, jonka keskellä ihminen elää elämäänsä. Tähän sosiaaliseen mil-
jööseen ovat kuuluneet niin yliluonnollinen tekijä kuin toiset ihmiset. Redfieldin
mukaan maailmankuvan keskus oli ihminen itse. Kaikki ihmisen ulkopuolella ole-
va jäsentyy binaarisista perusoppositioista, joista keskeisin on minä ja ei-minä (mi-
nän ulkopuolella oleva). Tämä ulkopuolinen todellisuus puolestaan sisältää kaksi
perusoppositiota, nimittäin ihmisen ja ei-ihmisen. Ei-ihminen taas saattaa olla joko
Jumala tai luonto. (Redfield 1966, 270.) Malli on periaatteessa sovellettavissa niin
yksilö- kuin yhteisötason analyysiin.

Perusoppositioiden kautta maailmankuvaa on pyrkinyt jäsentämään myös
Orvar Löfgren. Hänen mukaansa maailmankuva on kulttuurisia perusrakenteita,
tapoja, joilla tietty kulttuuri jäsentyy ajatuskaavoiksi. Se tulee ilmi myös luokitus-
systeemeissä ja kategorisoinneissa näkyvinä arvojärjestelminä.84 Tällaisia polaarisia
jatkumoja on esitetty maailmankuvatutkimuksen perusyksiköiksi. W.T. Jones kat-
soi, että yksilöiden tekoja ja kannanottoja voidaan tarkastella seuraavista vastakoh-
tapareista käsin: staattisuus – dynaamisuus, jatkuvuus – jyrkkärajaisuus, välittö-
myys – etäisyys, spontaanisuus – pakonomaisuus.85Jonesin polariteetti-malli on
kiinnostava, mutta senkään soveltaminen ei ole ongelmatonta.

Maailmankuvan tehtäväksi on yleensä nähty selityksen antaminen siten, et-
tä se auttaa ihmistä hahmottamaan paikkaansa fyysisessä ja sosiaalisessa ympäris-
tössään. Mielenkiintoinen näkökulma on myös Kirsten Hastrupin ajatus maail-
mankuvasta muuntajana sosiaalisen todellisuuden pinta- ja syvärakenteen välillä
(Hastrup 1981, 74-77). Niinpä kulttuurin syvärakenteeseen kuuluva dikotomia me
– muut (inside – outside) näyttäytyy pintarakenteessa mm. uskona henkiin, suku-
laisuusryhminä, syrjintänä jne. Maailmankuva toimii välittäjänä kumpaankin
suuntaan ja auttaa ihmistä tunnistamaan arkielämän tapahtumista merkittävät, sil-
lä maailmankuva yhdistää yksittäiset tapahtumat kulttuurisiin perusrakenteisiin.

83 On huomattava, että englanninkielessä worldview  tarkoittaa sekä maailmankuvaa että maail-
mankatsomusta. Kielessä ei siis ole välineitä tehdä samaa erottelua kuin suomen tai saksan kielen
terminologiassa (Weltbild – Weltanschauung).

84 Löfgren 1981, 26-27. Löfgrenin mukaan tärkeimmät vastakohtaparit ovat kaaos – järjestys, luonto
– kulttuuri, tunne – järki, irrationaalinen – rationaalinen, nainen – mies ja alaluokka – yläluokka. Ks.
myös Enmark 1981, 61-62.

85 Jones 1972, 82-86. Jones keskittyy lähinnä yksilöpsykologiaan ja hänen näkemyksensä voisi antaa
aineksia yksilöä tai harvoja yksilöitä koskevaan analyysiin
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Maailmankuvan käsite filosofian ja aatehistorian näkökulmasta

Filosofian näkökulmasta maailmankuvaa ovat pohtineet mm. Ilkka Niiniluoto, Ju-
ha Manninen ja Georg Henrik von Wright. Von Wright on määritellyt maailman-
kuvan tietyn aikakauden tai ihmisyhteisön käsitykseksi maailman synnystä ja ra-
kenteesta, luonnontapahtumien ymmärrettävyydestä ja selittämisestä sekä oikeasta
elämäntavasta. Maailmankatsomus puolestaan viittaa yksityisen ihmisen arvotta-
vaan kannanottoon. Von Wright analysoi maailmankuvan kehitystä kristillisestä
maailmankuvasta tieteen maailmankuvaan ja edelleen postmoderniin moniarvoi-
suuden maailmankuvaan. Hänen mukaansa kristillinen maailmankuva oli aika-
naan monipuolisin historian tuntemista maailmankuvista. Se joutui kuitenkin krii-
siin siksi, että kirkko ei hyväksynyt tieteen maailmankuvaa muuttavia tuloksia
(mm. Galilei, Descartes ja Newton).  Wrightin mukaan seuraavaan vaiheeseen,  tie-
teelliseen maailmankuvaan, kuuluivat lainalaisuuksien ja luonnon hyödyntämisen
näkökulmat. Tätä vaihetta voidaan nimittää myös mekanistis-deterministiseksi
maailmankuvaksi. Humanististen tieteiden läpimurtokausi oli 1800-luku, jolloin
myös mekanistis-deterministinen maailmankuva alkoi murtua. Wright pohtii
postmodernin ajan maailmankuvaa ja nimittää sitä hyväksytyn moniarvoisuuden
maailmankuvaksi. (Von Wright 1997, 19-30.)

Ilkka Niiniluoto on puolestaan määritellyt käsitettä seuraavasti: ”Jos maail-
malla tarkoitetaan kaikkia luontoon, ihmiseen ja yhteiskuntaan liittyviä tosiasioita,
niin maailmankuviksi voidaan kutsua maailmaa koskevien, tavalla tai toisella perus-
teltujen väitteiden järjestelmällisiä kokonaisuuksia. Maailmankuvia voivat kannat-
taa yksityiset ihmiset ja ryhmät. Niitä voidaan keksiä, omaksua ja puolustaa eri ta-
voilla, mikä antaa mahdollisuuden luokitella maailmankuvia eri tyyppeihin.”
(Niiniluoto 1984, 79- 83, 86-88.)

Niiniluoto erottaa tieteellisen maailmankuvan, uskonnollisen maailmanku-
van ja metafyysisen maailmankuvan toisistaan. Tieteellinen maailmankuva on his-
toriallisesti kehittyvä, avoin ja itseään korjaava. Sen kaikki osat ovat periaatteessa
muutettavissa ja korjattavissa uuden tosiasia-aineiston valossa. Maailma on us-
konnollinen, jos siihen sisältyy väitteitä, jotka tukeutuvat uskonnollisiin auktori-
teetteihin, mm. Raamattuun, tai henkilökohtaisiin uskonnollisiin kokemuksiin.
Kun kysymys Jumalan olemassaolosta ei ole ratkaistavissa tieteen menetelmien
avulla, niin teismi, ateismi kuin agnostisismi ovat yhteensopivia tieteellisen maa-
ilmankuvan kanssa. Metafyysinen maailmankuvan väitteet puolestaan nojaavat
filosofisiin argumentteihin. Metafyysinen maailmankuva voi olla epätieteellinen tai
ei-tieteellinen taikka tiedepohjainen.

Maailmankuva on Niiniluodon mukaan osa maailmankatsomusta, johon
kuuluvat seuraavat osa-alueet: a) tietoteoria ts. käsitys siitä, miten maailmaa kos-
kevaa tietoa hankitaan ja perustellaan, b) maailmankuva ja c) arvoteoria, joka sisäl-
tää käsitykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä sekä näkemyksen ihmisen
tehtävästä maailmassa. Niiniluodon mukaan tieteellinen ja uskonnollinen maail-
mankatsomus eroavat toisistaan tietoteorian tasolla.
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Maailmankuvaa voidaan tarkastella siten joko yksilön tai yhteisön kautta ja moni-
tieteisesti. Maailmankatsomus voi samoin olla joko yksilökohtainen tai useille yksi-
löille yhteinen.

 Maailmankuvan perustavanlaatuinen murros luo uudenlaisen maailman-
kuvan. Edeltävä tilanne, ennakoivat tapahtumat ja viitteet ovat kiinnostavia tutki-
muskohteita. Sama koskee vastakkaisia tendenssejä ja eri osapuolten välisiä kamp-
pailuja. Maailmankuvan murros merkitsee kaiken uudelleenarviointia mutta sa-
malla usein unohdettujen arvojen  palauttamista. Eräänä hedelmällisenä tutkimus-
tapana on nähty aatteiden ja oppien paradigman sisällön, struktuurin, elementtien
ja kehityksen erittely. Maailmankuvan kerrostumat voivat olla hyvin eriaikaisia.
(Manninen 1977, 13-48.)

Ideologia on aina useille yksilöille yhteinen ilmiö. Ranskan vallankumouk-
sen ideologiatutkimuksessa Kurt Lenk on tunnistanut seuraavia funktioita: a) jär-
kiperäisesti oikeuttavat, b) korvikkeen tai muun todellisia oloja hämärtävän pyhi-
tyksen tarjoavat funktiot, jotka estävät itse ongelman ratkaisua, c) tendenssinomai-
sesti peittelevät, mm. syntipukki-ideologiat ja d) puhtaasti ilmaisullis-
itsetehostukselliset funktiot, kuten fasistiset aatteet. (Manninen 1977, 42-43; Lenk
1971, 24-36.)  Maailmankuvakäsitteen tarkastelu filosofian näkökulmasta on merki-
tyksellistä tämän tutkimuksen kannalta. On kuitenkin huomattava, että mm. Man-
nisen murrosanalyysi on kirjoitettu ennen tietoyhteiskunnan merkittäviä muutok-
sia.

Uskonnonfilosofina Anders Jeffner on pohtinut maailmankatsomuksen  ja
uskonnollisen kielen yhteyttä. Hän katsoo ihmisten muodostavan perusmallin
universumista kolmen todellisuuden kautta: 1) ideoiden todellisuuden, 2) aistien
muodostaman todellisuuden ja 3) siten, että maailma nähdään Jumalan luomana
universumina. Perusmalli muodostuu Jeffnerin mukaan prosessina, jonka kautta
muodostamme ympäröivälle todellisuudelle sellaisen hahmotuksen ja rakenteen,
johon tietomme ja kokemuksemme voidaan sovittaa. Perusmalli voidaan ilmaista
myyttisellä, metaforisella kielellä, joka antaa yksittäisille havainnoille merkityksel-
lisen liityntäkohdan. Ihmisen tietolähteet ovat pääsääntöisesti normaalia, tieteellis-
tä tiedonhankintaa, joka korjaa itseään. Toisaalta Jeffner näkee perusmalleihin vai-
kuttavan tiedon laajemmin: myös mystiset, ihmisten väliset ja intuitiiviset koke-
mukset vaikuttavat siihen, millaiseksi ihmisen ajattelun perusmalli (maailmanku-
va, maailmankatsomus) muodostuu. (Jeffner 1972, 1987, 1992; Ellonen 1988.)

Maailmankuva, tiedonsosiologia ja etnometodologia

Tieteellinen tutkimus perustuu kulloinkin viitekehykseen, joka rajaa tutkimuksen
piiriin kuuluvat ilmiöt ja määrää, miten niitä tutkitaan. Thomas Kuhnin mukaan
syvällinen muutos tieteellisessä ajattelussa edellyttää vallitsevan viitekehyksen
muuntamista tai kokonaan hylkäämistä ja uuden omaksumista. Tieteen maailman-
kuvan muutos merkitsee voimien mittelyä ja joskus raakaakin kamppailua vallit-
sevan viitekehyksen edustajien ja uutta näkemystä kannattavien  uranuurtajien vä-
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lillä. Maailmankuvan radikaali muutos on kognitiivisessa mielessä lähempänä us-
konnollista kääntymystä kuin rationaalia analyysia ja arviointia. Inhimillinen tieto
heijastaa todellisuutta, joka kuitenkin mukautuu ajatuksen ja kokemuksen luomiin
muotoihin. (Puhakka 1977, 49-70.)

Ihmistieteiden kompastuskivenä on pidetty sitä, että tutkija heijastaa itse-
ään, omia asenteitaan ja odotuksiaan tutkimuskohteeseen. Toisaalta tutkimustieto
vaikuttaa myös yhteisöön ja tutkijaan itseensä. Tämä voidaan nähdä luovana voi-
mana tieteen ja arkielämän maailmankuvien rakentamisessa. Ulospäin suuntautu-
van empiirisen tutkimuksen lisäksi tulee tutkia myös tietämisen rajoja. Tutkijalle
tämä merkitsee sitä, että hän tiedostaa oman elämäkertansa merkityksen tietämi-
sen prosessissa.86  Muutokseen vaikuttavat tekijät ilmentävät osa- tai alakulttuuri-
en välisiä eroavuuksia ja jännitystiloja.  Vuorovaikutusmalli soveltuu siis maail-
mankuvan muutoksen tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa käytetään hyväksi tut-
kijan omia kokemuksia ja muutoksia kuvaavaa elämäntarinaa. Samoin pohditaan
niitä rajoja ja ongelmia, joita tämä voi aiheuttaa saadulle aineistolle ja sen tulkin-
nalle.

Uskontotieteen maailmankuva-koulukunta

Uskontotiede on saanut alkunsa 1800-luvun lopulla tarpeesta hankkia ja systemati-
soida tietoa vieraiden kansojen uskonnoista.87 Uskontotieteessä voidaan tunnistaa
kaksi uskonnon määritelmien luokkaa: uskonto määritellään suhteessa yliluonnol-
liseen ja/tai tuonpuoleiseen (substantiaalinen määritelmä) tai pyhään ja siihen liit-
tyviin merkitystä tuottaviin rajanvetoihin (funktionaalinen, uskonnon tehtäviin
liittyvä määritelmä). Näiden lisäksi uskonto voidaan määritellä myös ihmisen pe-
rimmäiseksi huolenaiheeksi. Funktionaalisen määritelmän mukaan hyvinkin eri-
laisia ilmiöitä voidaan tarkastella hoitamassa uskonnollisia tehtäviä yksilön tai yh-
teiskunnan elämässä. (Sjöblom & Utriainen 2004, 11.)

Uskontotieteen tutkijoiden painotuksissa on eroja riippuen siitä, mihin pai-
nopiste kohdistuu: uskonnolliseen liikkeeseen tai instituutioon, ideologiaan tai ih-
miseen. Kun kohteena on instituutio ja ideologia, on mahdollista keskittyä nimen-

86  Quinney 1973, 175. Mm. uskontotieteessä on tutkittu omaa tai lapsuuden viiteryhmää. Tällöin
tutkijan oman roolin analysointi ja tiedostaminen on oleellisen tärkeätä. Osallistuva havainnointi
menetelmänä antaa paljon sellaista tietoa, jota ei ole mahdollista saada kirjallisen tai kyselyaineiston
avulla. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään syvemmin myös informaatiota, jota ei pueta
sanoiksi.

87 Helsingin yliopistossa oppiaine sai ensimmäisen professuurin 1970-luvun alussa, jolloin Juha
Pentikäinen nimitettiin uskontotieteen professoriksi. Siihen saakka uskonnon tutkimusta oli tehty
muiden tieteenalojen suojissa. Mm. Martti Haavion ja Jouko Hautalan tutkimukset kuuluivat mene-
telmiltään ja näkökulmiltaan folkloristiikan piiriin. Ks. Pentikäinen 1973, 2004.
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omaan uskontoa indikoiviin aspekteihin. Kun taas kohteena on ihminen, tulisi kat-
soa hänen maailmaansa ja ajatteluaan kokonaisuutena, jossa uskonnolla on tietty
paikka ja osuus. Uskonnon irrottamisessa erilliseksi kohteeksi on vaarana sen mer-
kityksen jääminen irralliseksi ja siten vaikeasti ymmärrettäväksi.

Juha Pentikäinen on pohtinut eroa virallisen (established, etic) ja kansan-
omaisen (native, emic, folk) uskonto-sanan käytön ja merkityksen välillä. Määri-
telmän mukaan virallinen uskonto kattaa suuret maailmanuskonnot ja vanhat kan-
sanuskonnot. Sen sijaan osa  kulttuureista ei edes tunnista uskonnon käsitettä, sillä
se on oleellinen osa elämää. Uskonto pienellä u:lla kattaa Pentikäisen mukaan us-
konnon näkymättömän elämänpiirin: maailmankuvan, tapoihin, lauluihin ja ker-
tomuksiin kuuluvan pitkän muistin ja mielenmaiseman. (Pentikäinen 2004, 82-89.)

Juha Pentikäisen tutkimusotetta voi kuvata etnografiseksi: ihminen kulttuu-
risine traditioineen on keskiössä. Hänen tutkimuksensa vienankarjalaisesta Marina
Takalosta loi uuden suunnan uskonto- ja perinnetieteelliselle tutkimukselle. Tut-
kimuksessaan Pentikäinen hahmotteli sittemmin laajasti sovelletun ja tieteenalan
näkökulmista koostuvan tutkimusmallin. Siihen kuuluvat yksilöpsykologinen, yh-
teisöllinen ja kulttuurinen taso. Yksilötasolla tutkimus kohdistuu kognitiivisiin
elementteihin (maailmankatsomukseen), uskonnollisen tunteen ja elämyksen prob-
lematiikkaan sekä päämääräkäyttäytymiseen esim. rituaaleihin. Yhteisötasolla
kohteena on uskonto sosiaalisena ilmiönä. Kulttuurisen tason tarkastelussa paino-
piste on tutkimuskohteen paikallisessa ja ajallisessa ekologisessa ympäristössä.88

 Kiinnostus maailmankuvatutkimukseen laajeni monitieteiseksi 1970-80-
luvuilla.  Helsingin yliopistossa holistisesta maailmankuvatutkimuksesta tuli us-
kontotieteellistä tutkimusta määrittelevä koulukunta. Sen tuloksia ovat Juha Penti-
käisen tutkimusten ohella mm. Helena Helven lukuisat maailmankuvatutkimuk-
set89 ja Juha Pessin lisensiaatintyö diplomi-insinöörien maailmankuvasta (Pessi
1982, 1984). Myös pohjoissuomalaisen kylän uskontoa käsittelevä lisensiaatintyöni
jatkaa maailmankuvateemaa.90

Helena Helven tutkimuksissa kiinnostavaa on pitkittäistutkimuksen tuoma
syvyys. Hän on irrottautunut filosofien maailmankuvakäsitteestä, jossa kognitiivi-
nen osa-alue on keskeinen.  Hän näkee maailmankuvan moniulotteisena käsittee-

88 Pentikäinen 1971, 1978.  Marina Takaloa koskeva tutkimus oli monipuolisuudessaan uraa uurta-
va ja loi uuden tutkimusmallin perinteen ja uskonnon tutkimukseen. Tutkija kokosi aineiston pit-
käkestoisen kenttätyön tuloksena. Englanninkielinen tutkimus Oral Repertoire and Worldview
(1978) sai ilmestyttyään Yhdysvalloissa Chicagon folklore-palkinnon.

89 Helve 1987a, 1987b, 1993, 1996, 2002. Helven väitöskirjan myötä käynnistyi pitkäkestoinen nuor-
ten maailmankuvan muutoksia kartoittava tutkimustyö, joka on nostanut esille keskeisiä murros-
kauden muutostrendejä.

90 Sinikara 1988.  Lisensiaatintyössä tarkastellaan pohjoissuomalaisen kylän uskonnollista elämän-
piiriä yksilöiden ja ryhmien näkökulmasta samoin kuin sitä, miten heidän maailmankuvassaan yh-
distyvät kansanuskosta nouseva perinne, lestadiolaisen herätysliikkeen traditio  ja toiminta  luteri-
laisen kirkon jäsenenä.
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nä, joka kattaa myös tunteet ja toiminnan sekä kulttuurisen ja sosiaalisen ulottu-
vuuden.

Helve toteaa, että uskontotieteen tulisi pystyä antamaan vastauksia ny-
kyihmistä askarruttaviin kysymyksiin moniarvoisessa postmodernissa maailmas-
sa. Kansalaisuskonnon käsite (civil religion) on tuonut eräitä uusia näkökulmia
suomalaiseen uskontotieteeseen. Helve korostaa, että humanistisessa uskontotie-
teessä on tutkittava ihmistä uusien henkisten arvojen, kulttuurin ja uskonnollisten
liikkeiden näkökulmasta, sillä individualismi, teknologian kehitys, sekularismi ja
globalisaatio muuttavat käsitystämme myös tutkimuskohteista. Hän pitää välttä-
mättömänä lisätä uskontotieteen yhteyksiä kulttuurien-, ihmis-, ja yhteiskuntatie-
teiden sekä taiteiden tutkimuksen kanssa. (Helve 2004, 184-199.)

Helena Helve (1996, 171-187) jäsentää maailmankuvan  seuraaviin dimensi-
oihin:
1. kognitiivinen osa-alue (käsitys maailmasta, elämästä ja kuolemasta, yliluon-

nollisesta, ajasta ja paikasta, ympäristöstä, yhteiskunnasta ja ihmisestä)
2. affektiivinen osa-alue (toiveet, pelot, ilo)
3. käyttäytyminen (aktiviteetit, harrastukset, elämäntyyli, työ ja vapaa-aika. Ih-

misen maailmankuva tulee näkyväksi hänen toiminnassaan, vaikkei se oh-
jaisikaan toimintaa eksplisiittisesti.)

4. kulttuurinen ulottuvuus (kulttuuriperimä ja alakulttuurien jäsenyys, kulttuu-
riset miehen ja naisen mallit)

5. sosiaalinen ulottuvuus kattaa suhteet muihin ihmisiin. Ihmisen maailmanku-
va ohjaa hänen sosiaalisia suhteitaan ja verkostojaan.

Helven mukaan maailmankuvassa on erotettava kollektiivinen taso ja yksilötaso.
Yhteisötasoon kuuluvat kulttuuriset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ekologiset
tekijät. Yksilötasolla, persoonallisella tasolla tärkeitä ovat ikä, sukupuoli ja elä-
mänkokemukset.

Tutkiessaan nuoria pääkaupunkiseutulaisia Helena Helve on tunnistanut
keskeisiä muutostrendejä, jotka ovat kiinnostavia myös tämän tutkimuksen aika-
jänteen kannalta. Nuorten maailmankuva on muuttumassa länsimaissa. Auktori-
teettien kunnioitus on vähenemässä, työetiikkaan sitoutuminen vähenee, kulutus-
tottumukset ovat muuttumassa, samoin seksuaalietiikka. Etnisyys ja nationalismi
on nousussa. Modernisaatio vaihtelee maittain ja kulttuureittain. Myös sukupolvi-
en välisissä suhteissa on eroja. Uusi työttömien alaluokka on kasvamassa.  Helve
käyttää modernismin ja postmodernismin käsitteitä analyysissään ja kytkee maa-
ilmankuvan muutokset kulttuuriseen muutokseen. Postmodernissa länsimaisessa
kulttuurissa tunnusomaista on kulttuuripluralismi, yhteisölliset traditiot (com-
munal traditions), ideologiat ja elämäntavat91.

91  Ks. Bauman 1991, 217-237. Postmodernin kulttuurin laajenemisessa on tunnistettu seuraavia
muutoksia: auktoriteettien rapautuminen ja arvotyhjiö ovat mahdollisia, tasa-arvon ja demokratia-
arvojen tilalle on tulossa yksilöllisyys, samoin se nuori polvi, joka on elänyt taloudellisesti ja fyysi-
sesti turvallisessa ympäristössä, panee suuremman painon postmaterialistisille henkisille arvoille ja
elämänlaadulle kuin edellinen sukupolvi. Myös sukupolvierot on otettava huomioon. Medialla on
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Maailmankuvaksi on siis voitu nimittää varsin erilaisia ideologisia, uskon-
nollisia, filosofisia ilmiöitä tai poliittisia liikkeitä tai oppeja. Yksinkertaistaen voi-
simme  sanoa, että maailmankuva ilmaisee sitä tapaa, jolla erilaiset ihmiset ja ryh-
mät ovat eri aikoina nähneet todellisuuden. Se sisältää käsityksen kaikesta ympä-
rillämme ja sen odotetaan myös vastaavan kysymykseen ”kuka minä olen, mikä on
minun paikkani yhteisössä ja yhteiskunnassa, miten minun pitäisi elää ja mitä mi-
nulle tapahtuu kuolemani jälkeen?”    Kulttuurin, historian ja ideologian lisäksi so-
siaaliset tekijät kuten perhe ja ympäristö vaikuttavat maailmankuvien muodostu-
miseen ja pysyvyyteen. Maailmankuva-käsitteen monidimensioinen malli on kes-
keinen käsillä olevan tutkimuksen kannalta.

Kansalaisuskonnon käsitteen pohdintaa

Mahdollisen näkökulman tarkasteluun tässä työssä tarjoaa myös kansalaisuskon-
non käsite, jota on sovellettu maailmankuvan, institutionaalisen uskonnon ja in-
formaalin spiritualiteetin käsitteiden rinnalla tutkittaessa nykyisen yhteiskunnan
uskonnollisen tilanteen muutoksia.92

Vaikka ihmiset eivät mieltäisi itseään uskonnolliseksi, he usein etsivät vas-
tauksia kysymyksiin, miksi maailma on sellainen kuin se on ja mistä me tulemme.
Tällaiset kysymykset ja pohdinnat voidaan lukea kansalaisuskonnon piiriin. Kan-
salaisuskonto ei välttämättä liity minkään instituution kehykseen, taikka kirkko-
kuntiin ja uskonnollisiin instituutioihin.

Robert Bellah on määritellyt kansalaisuskonnon käsitettä seuraavasti: ”kan-
salaisuskonnolla viittaan sellaisiin uskonnollisuuden alueisiin, joita on jokaisen
ihmisen elämässä ja joiden kautta hän tulkitsee historiallista kokemustaan tuon-
puoleisen valossa ” (Bellah 1992, 3). Kansalaisuskonto on uskonnollinen tai näen-
näisuskonnollinen kansalaisarvojen ja –perinteiden kunnioitus. Tällaista kunnioi-
tusta voidaan osoittaa erityisillä juhlilla, rituaaleilla, uskomuksilla ja opeilla,  joilla
kunnioitetaan menneisyyden suuria henkilöitä ja tapahtumia. (Ks. Stewart 2005,
1812-1817.) Kansalaisuskonto voi olla tietoista ja tarkoituksellista tai yhtä hyvin
myös tiedostamatonta mutta laajasti omaksuttua.

Helena Helve ja Michael Pye ovat tarkastelleet mm. itsenäisyyspäivän viet-
toon liittyviä rituaaleja kansalaisuskonnon näkökulmasta. Vastaavalla tavalla jou-
lun viettoon liittyvät rituaalit taikka kansalliset kriisit tai merkittävät tapahtumat
saavat kansalaisuskonnon luonteen. Kansalaisuskonnon ilmauksena voidaan pitää
sitä, että suomalaiset kuuluvat laajasti luterilaiseen kirkkoon: vuonna 2001 kansa-

suuri vaikutus. Nopeat muutokset yhteiskunnassa ja ihmisten asenteissa ja arvoissa ovat tavallisia.

92 Kuvaan kansalaisuskonnon käsitteestä käytyä keskustelua erityisesti Helena Helven ja Michael
Pyen artikkelin pohjalta. Ks. Helve & Pye 2003,  87-106.
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laisista 85 % kuului luterilaiseen kirkkoon. Tämä ei välttämättä merkitse henkilö-
kohtaista uskonnollista sitoutumista. Sen sijaan kirkon merkitys on suuri elämän-
kausiriiteissä (kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaus) ja osana kansallista
identiteettiä.

Kansalaisuskonnon piiriin voitaisiin lukea myös sellaiset kansallista identi-
teettiä ja suomalaisuutta vahvistavat asiat kuin kansallissankarien syntyminen ur-
heiluvoittojen kautta tai Nokian menestys suomalaisen osaamisen esikuvana. Näil-
lä on symboliluonne siten, että ne vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja tunnetta meis-
tä suomalaisina. Kansalaisuskonto voidaan siis nähdä osana suomalaista elämää
kehdosta hautaan siten, että se antaa tietyn uskonnollisen dimension arkielämän
kohokohtiin. (Helve & Pye 2003, 87-106.)  Pohdin aineiston analysoinnin ja tulkin-
nan yhteydessä kansalaisuskonnon käsitteen käyttökelpoisuutta tässä tutkimuk-
sessa.

Maailman käsite uskonnontutkijan välineenä

William E. Padenin pääkäsite on maailma, jonka avulla hän hahmottelee uskonnon
tutkimuksen mallinsa (Paden 1994; Paden 2000, 334-347). Padenin mukaan uskon-
nolliset järjestelmät luovat itse oman versionsa maailmasta. Maailman käsite on
jossain määrin päällekkäinen uskomusjärjestelmän tai maailmankuva -käsitteiden
kanssa mutta se kytkeytyy tiukemmin rakenteisiin ja käyttäytymiseen. Maailman
käsite kattaa kaikki olemisen, toiminnan ja kielen muodot, ei vain näkökulmat, aat-
teet, opit tai filosofiat. Inhimillisessä kulttuurissa on lukuisia maailmojen alalajeja,
kuten armeijan, talouselämän, taiteen, matematiikan tai urheilun maailmat.

Maailman käsite kuvastaa siten erilaisuuden ja erikoistuneisuuden alaa.93

Sovellettuna inhimilliseen elämään, maailma ei ole vain käsite, vaan tietty olemi-
sen ja toiminnan muoto, merkityksellisten suhteiden järjestelmä, jossa yksilö elää ja
osallistuu. Paden (2000, 334-335) määrittelee maailman seuraavasti: ”Maailma on
kielellisten ja toiminnallisten valintojen toimiva ympäristö. Ihmiset tai yhteisöt
luottavat sen olemassaoloon ja valitsevat siitä toimintamalleja”.

Paden hahmottelee uskonnon maailmaa seuraavien näkökulmien kautta:
Uskonnon maailma on erityinen tapa nähdä ympäröivä maailma ja toimia siinä
käyttäen sellaista kielellistä rakennetta, joka sisältää yliluonnollisen toimijan
(jumalan ja henget). Uskonnollinen kieli on osallistuvaa, toisin kuin tieteen ob-
jektiivisuuteen pyrkivä kieli.
Uskonnon maailmaan kuuluvat pyhät kohteet, jotka voivat olla käsin kosketeltavia ja
mentaalisia, paikkaan sidottuja tai puhuttuja, mutta niillä on tuonpuoleiseen avaava
merkitys. Pyhät kohteet saavat pyhän merkityksensä siltä ryhmältä, johon ne kuulu-

93 Englantilainen ja germaaninen kantasana merkitsee ihmisen elämää tai ikää vastakohtana jumal-
ten ajalle ja alueelle. Kielessä erotetaan mm. tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen maailma, vanha
maailma ja uusi maailma, kasvien maailma jne. Ks. Oxford English Dictionary 1989.



59

vat. Ne ovat samalla jäsenyyden tai sosiaalisen identiteetin merkkejä.  Jokainen ryhmä
luo omat pyhät kohteensa.
Uskonnon maailmat sisältävät myös normatiiviset ohjeistonsa, jotka määrittelevät mi-
kä on hyvää ja oikein tai mikä on epäpuhdasta ja väärää.
Maailmoja ei vain puolusteta vaan myös uudistetaan. Uudistaminen edellyttää sään-
nöllistä, syklistä pyhän aktuaalistamista, mm. pyhäpäivä ja kirkkovuosi ovat uskon-
nollisen maailman jatkuvuuden kannalta välttämättömiä.
Maailmat myös muuntuvat, uudistuvat, laajenevat ja supistuvat. Kaikilla kulttuurin
vyöhykkeillä, uskonnollisella, poliittisella, taiteellisella jne. on oma elämänsä, raken-
teensa, uusiutumisen tapansa, tavoitteensa ja toimintamallinsa. Jokaisella on oma rele-
vantin tiedon luokituksensa ja omat silmälasit todellisuuden luomiseksi.

Yliopistoa ja kirjastoa voidaan myös tutkia maailmoina, jotka muodostavat kielel-
listen ja toiminnallisten valintojen ympäristön. Sovellan Padenin jäsennystä erityi-
sesti pyrkiessäni hahmottamaan yliopistokirjaston paikkaa yliopistossa ja vastaa-
maan kysymykseen, muodostaako kirjasto oman erillisen maailmansa yliopisto-
maailmassa (luku 5).

3.2. Maailmankuvan keskeiset osa-alueet

Seuraavassa käsittelen yksityiskohtaisemmin niitä käsitteitä, jotka muodostavat
maailmankuvatutkimuksen keskeiset elementit: arvot ja merkitys, ihmiskuva ja
minäkuva, aika, pyhä ja yliluonnollinen sekä yhteisö ja johtajuus.

Arvot ja merkitys käsitteinä

Ihmisen maailmankuvassa oleellista ei ole vain se, millaisena hän näkee ja ymmär-
tää maailman vaan myös hänen käsityksensä siitä, millainen maailman pitäisi olla
ja mitkä ovat hyvän elämän tavoitteet, toisin sanoen hänen arvonsa. Yleiskielessä
arvon käsite on monimerkityksinen, sillä se liittyy paitsi etiikkaan, moraalifilosofi-
aan, kulttuuriin ja uskontoon myös luonnontieteisiin ja talouteen. 94 Yhdessä tieto-
opin (miten maailmaa koskevaa tietoa hankitaan ja perustellaan) kanssa arvot ja

94 Keskeinen arvoja koskeva kysymys on, onko olemassa objektiivisia, ihmisestä riippumattomia
arvoja vai ovatko arvot subjektiivisia, kulloinkin henkilön mieltymyksistä johtuvia. Jälkimmäisen
kannan lähtökohtana on usein Humen giljotiinina tunnettu ajatus, jonka mukaan arvoja ei voida
loogisesti johtaa tosiasioista eikä arvoilla siten ole objektiivista perustaa. Ks. Values, Encyclopedia
Britannica; Arvot, Wikipedia:  http://fi.wikipedia.org/wiki/arvoteoria (viitattu 10.1.2007);  Facta-
tietopalvelu: http://www.facta.fi/ (viitattu 10.1.2007). Yleiskielessä arvo-käsitteen täsmennyksinä
ovat mm. merkitys, arvovalta, arvokas, merkitsevä asia, arvoaste. Ks. Nykysuomen sanakirja 1970.

http://fi.wikipedia.org/wiki/arvoteoria
http://www.facta.fi/
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maailmankuva antavat perustan elämänkatsomukselle, henkilökohtaiselle käsityk-
selle elämän tarkoituksesta, omasta paikasta ja tehtävästä maailmassa. Arvojärjes-
telmät ennustavat ja kontrolloivat käyttäytymistä. Tämä on merkityksellistä niin
yhteisöjen kuin yhteiskunnan kannalta mm. siksi, että arvojen muutokset johtavat
yhteiskunnallisten toimintajärjestelmien muutoksiin. (Niiniluoto 1994, 45-46, 178-
186, 1984; Kamppinen 1987.)

Niiniluodon mukaan ”rationaaliset arvot moraalin alueella ovat sosiaalisia
konstruktioita, ts. ne syntyvät yhteisöllisen neuvottelun, suostuttelun ja argumen-
taation kautta ohjaamaan ihmisten yhteistä toimintaa, suhdetta muihin ja omaan
itseen. Tällaisen prosessin institutionalisoitu muoto on lainsäädäntö, mutta myös
muut sopimukset (kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus) ovat siitä esimerkkejä. Ar-
voja ei ole olemassa ihmisestä riippumatta. Arvojen muodostaminen ja perustele-
minen on tullut osaksi ihmiskunnan historiallista kokemusta: tavat, sosiaaliset
normit, lait, ihmisoikeudet, kansainväliset sopimukset ja eettiset koodit ovat il-
mauksia ihmisyhteisöjen arvoja luovasta sosiaalisesta toiminnasta. Arvojen ratio-
naalisuus liittyy siihen tapaan, jolla niitä luodaan ja ylläpidetään ihmisyhteisöissä.
Julkinen harkinta ja järkiperäinen keskustelu ovat osa siitä prosessista, jolla arvot
konstruoidaan”. (Niiniluoto 1994, 58-59, 1984, luku 18.)  Eri ammattiryhmillä on
spesifejä eettisiä ongelmia, joissa ammatinharjoittajan ihannekuva törmää kovan
maailman realiteetteihin. Mm. lääkärin ja tutkijan etiikassa erilaiset kysymykset
nousevat tärkeiksi. Kirjastotyössä on samoin omat eettiset koodistonsa.95

Arvomuutosten vaikutuksina yhteiskuntaan on nähty mm. individualistis-
ten ja kollektiivisten arvojen heilahtelu 1990-luvulla. Hyvinvointivaltion ohjelma
pyrkii tarjoamaan kaikille yhtäläiset oikeudet hyvinvointiin mm. sosiaaliturvan ja
tuloeroja tasoittavan verotuksen avulla. Tällaisia kollektivismia painottavia vuosi-
kymmeniä ovat olleet sosiologi Pekka Kosusen mukaan erityisesti 1910, 1930 ja
1960-luvut. Aaltoliikkeen tavoin näitä ovat seuranneet yksilöllisyyttä ja yksi-
tyisyritteliäisyyttä painottavat individualismin huippukaudet 1920, 1950 ja 1980-
luvuilla. (Kosunen 1987, 281-293.)

Merkityksen käsitettä on pohdittu sekä semiotiikassa että hermeneutiikassa.
Semioottista viitekehystä käyttää Hannele Koivunen  (1995) kirjassaan Kirjasto
merkityksen tuottajana tietoyhteiskunnassa.

Muutosta tutkittaessa kiinnostava on erityisesti hermeneuttinen - tulkinnan
tieteen – näkemys: Kolme merkityksen käsitettä liittyvät 1) jonkin tilanteen merki-
tykseen (experimental meaning), 2) yhteiseen merkitykseen (common meaning) ja
3) intersubjektiiviseen merkitykseen.  Kokemuksellinen merkitys sisältää ensiksi
jonkin tilanteen merkityksen subjektille tai subjektien ryhmälle, toiseksi tiedon sii-
tä, että tapahtuma ja sen merkitys on mahdollista erottaa toisistaan ja kolmanneksi
sen, että eri asioiden merkitys voidaan selvittää vain suhteessa toisten olioitten tai

95 Kirjastomaailman arvoja tutkinut professori Lee W. Finks on analyyseissaan jakanut arvot kol-
meen kategoriaan: professionaaliset arvot, yleiset arvot ja henkilökohtaiset arvot. Yleiset arvot voi-
vat olla työhön liittyviä arvoja, sosiaalisia arvoja tai itseilmaisuun liittyviä arvoja. Henkilökohtaiset
arvot luonnehtivat kirjastonhoitajia ryhmänä. Finks 1989, 352-356.
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asioiden merkityksiin.  Yhteiset merkitykset ovat Charles Taylorin mukaan yhtei-
sön perusta. Yhteisössä vallitsee käsityksiä siitä, mikä juuri siinä yhteisössä on tär-
keätä. Vaikka käsitysten kohteet eivät ole kaikille yhteisön jäsenille yhtä merkitse-
viä, niin yhteisössä olevat tietävät, että nämä käsitykset ovat tavalla tai toisella ky-
seisessä yhteisössä tärkeitä. Intersubjektiivinen merkitys viittaa siihen, että yhteis-
kunnassa ihmisillä on yhteinen kieli, jonka avulla he voivat ilmaista yhteisiä asioi-
taan. Intersubjektiivisen merkityksen juuret ovat kiinni yhteiskunnan eri instituu-
tioissa ja yhteiskunnallisissa ja poliittisissa käytännöissä. Esimerkiksi erilaiset neu-
vottelumekanismit – ja niitä määrittelevät normit ja arvot – ovat yhteiskunnan yh-
teistä omaisuutta ja eräs esimerkki intersubjektiivisista merkityksistä. (Taylor 1976,
214- 276,  1971, 1-51; Tuomela & Patoluoto 1976, 214-216.)

Yhteiskunnassa, jossa on vahva intersubjektiivisten merkitysten verkko, on
myös yhteisiä  merkityksiä  ts.  käsityksiä  siitä,  mikä on tärkeää.  Kun monien yksi-
löiden subjektiiviset uskomukset ja pyrkimykset konvergoituvat, voimme puhua
yhteisestä uskomuksesta tai pyrkimyksestä. Yhteiset merkitykset ovat yhteisön pe-
rusta. Intersubjektiiviset merkitykset puolestaan antavat yhteisen kielen, jolla pu-
hutaan yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja varmistetaan tiettyjen normien yhtei-
nen ymmärtäminen. Näin muodostuu yhteisö.96

Yhteiset merkitykset luovat pohjaa yhteisölle liittyen olennaisesti rakenteilla
olevaan tulevaisuuteen. Niiden kuihtuessa tai kun niiden lupaama tulevaisuus on
jo rakennettu, kulttuuri joutuu kriisiin. Kulttuurin perusluonteista muutosta on
Taylorin mielestä mahdollista tutkia vain yrittämällä ymmärtää selvemmin ja sy-
vällisemmin yhteiskunnan intersubjektiivisia ja yhteisiä merkityksiä. (Manninen
1977, 44-47.)

Käytän arvojen ja merkityksen käsitteitä tässä tutkimuksessa analysoidessa-
ni sitä, mitä asioita kirjastoissa työskentelevät määrittelevät tärkeiksi työnsä ja
henkilökohtaisen elämänsä kannalta. Kysyn, millaiset arvot näyttävät olevan yh-
teisiä kirjastoissa työskenteleville. Pohdin myös arvojen ja merkitysten eroja kirjas-
to- ja yliopistomaailmassa erityisesti käyttäen hyväksi eettisten koodistojen määrit-
telyjä.

Ihmisen arvoitus

Ihmiskuva on ensiksikin kuvaus siitä, mikä tai mitä ihminen on.  Toiseksi ihmis-
kuva on luokitus- ja tulkintatapa, joka opastaa havaitsemaan, ymmärtämään ja ar-

96  Taylor 1976, 248-250.  Voimme kokea, millaista on olla ulkopuolinen, kun kohtaamme toisen
kulttuurin tunteita, toimintoja ja kokemuksellisen merkityskielen. Silloin ei voida kääntää kielestä
toiseen, eikä selittää helpommin saavutettavilla käsitteillä. Voimme ymmärtää vain eläytymällä
heidän elämäntapaansa, vaikka vain mielikuvituksessa.
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vottamaan ihmisen tietyllä tavalla. Kokemuksellisesti nämä aspektit liittyvät yh-
teen. Sen sijaan analyyttisessä mielessä ne voidaan erottaa97. (Laitila & Vesala 1987,
62-63; Rauhala 1983.)   Ihmiskuva on toisen määritelmän mukaan hyväksytty nä-
kemys ihmisestä ja hänen tärkeimmiksi katsotuista ominaisuuksistaan. Eri tieteis-
sä, uskonnoissa ja yhteiskunnissa esiintyy erilaisia käsityksiä ihmisestä. (Airaksi-
nen 1999, 70-73.)  Uuden ajan ihmiskuvaan vaikutti merkittävästi René Descartes,
jonka dualistisen käsityksen mukaan ruumis ja sielu ovat erillisiä. Ihmisen ruumis
on koneen kaltainen, kun taas sielu edustaa aineettomana ja kuolemattomana hen-
kisyyttä. Näkemys poikkesi aiemmasta Aristoteleen ihmiskuvasta, jonka mukaan
ihminen on yksi ja jakamaton kokonaisuus. (Niiniluoto 2002, 24; Leikola 2002, 9-
10.)

Niiniluodon mukaan biologinen tutkimus on vaikuttanut voimakkaasti län-
simaiseen ihmiskäsitykseen: erityisesti Darwinin evoluutio-opin vaikutus on ollut
suuri. Mm. geneettinen tutkimus on edelleen voimistanut biologista ihmiskäsitys-
tä, jota täydentää kulttuurievoluution näkökulma. Niiniluoto viittaa Karl Popperin
kolmeen maailmaan; evoluutio synnyttää maailmasta 1 (fyysinen luonto) maail-
man 2 (subjektiivinen ihmismieli) ja maailman 3 (ihmisen luoma kulttuuri) (Niini-
luoto 2002, 24-26; Popper 1978.)

Niiniluoto pohtii myös kysymystä ihmisestä informaationa. Geneettinen
koodi perustuu luonnonlakeihin. Sen sijaan kielellinen informaatio edellyttää ih-
misiä ja kulttuurisia konventioita. Ihminen voidaan määritellä informaatioksi ku-
vaamalla häntä semioottisena systeeminä. Niiniluoto torjuu ajatuksen, että ihmis-
mieli voitaisiin koodata digitaaliseksi informaatioksi. Ajatus on eräs informaatio-
teknologian tulevaisuutta koskevia väittämiä. Syynä tämän väitteen mahdotto-
muuteen on ihmismielen monimutkainen holistinen kokonaisuus, jota ei voida ir-
rottaa historiallisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä tuhoamatta sisällöllistä mielek-
kyyttä. (Niiniluoto 2002, 28-35.)

Teologi Jaana Hallamaa liittää käynnissä olevan ihmiskäsityksen muutok-
sen bioeettiseen keskusteluun. Nykyajalle tyypillistä on kiinteiden ja pysyvien
identiteettien hajoaminen. Yhteiskunnan muutokset ja tietotekniikan luoma virtu-
aalitodellisuus vauhdittavat prosessia.98(Hallamaa 2002, 52-65.)

97 Ihmiskuvaan sisältyy myös käsitys ihmisen vapaudesta valita itse toimintatapansa ja päätöksen-
sä. Ääripäinä ovat näkemys täydellisestä autonomiasta ja näkemys täydestä riippuvuudesta muista
tekijöitä. Jälkimmäistä näkemystä edustaa mm. behavioristi  Skinner, jonka mukaan ympäristö va-
likoi ja määrittelee ihmisen toiminnan. Eksistentiaalifilosofi Jean-Paul Sartren mukaan olemassa
olemisen valinta on eräänlaista sankaruutta: ihminen ei pakene tilannetta, jossa hän elää vaan antaa
sille merkityksen ja luo sen pohjalta oman maailmansa. Alan Wattsin mukaan ihminen vapautuu,
kun hän tiedostaa sosiaalisen elämän pelinä, jossa hän on yksi pelaajista. (Laitila & Vesala 1987, 74-
75; Skinner 1982; Sartre 1943; Watts 1977.)

98 Hallamaan mukaan eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen perinteen erot näkyvät mm. siinä,
miten bioteknologian kehitystä määrittelevä bioeettinen normisto on muodostettu. Yhdysvaltojen
neljää periaatetta (autonomia, pahan välttäminen, hyvän tekeminen ja oikeudenmukaisuus) vastaa-
vat Euroopan bioeettisen määrittelyn käsitteet  autonomia (autonomy), inhimillinen arvokkuus
(dignity), eheys (integrity) ja haavoittuvuus (vulnerability). Hallamaa pitää viimeistä määrettä,
haavoittuvuutta, oleellisena, sillä siihen sisältyy ihmisen rajallisuuden tunnustaminen
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Ihmiskuvan käsite on tässä tutkimuksessa merkityksellinen erityisesti, kun
tarkastellaan työyhteisöä sosiaalisena ympäristönä, yksilön sosiaalistumista yhtei-
söön sekä johtamista.

Muuttuva minäkuva

Yksilön maailmankuvan ydinkysymyksiä on ”kuka minä olen?”. Mm. Robert Red-
fieldin analyysimalli maailmankuvan perusoppositioista  perustuu käsitykseen,
että ihminen itse on maailmankuvan keskus (Redfield 1966, 270).  Jotta yksilö voi
löytää vastauksia eksistentiaaliseen kysymykseen, hän joutuu tarkastelemaan ym-
pärillään olevaa todellisuutta, ei-minuutta. Mikä erottaa minut muista ihmisistä?
Keitä muut ovat? Mitä on ihmisen ulkopuolella?  Näiden kysymysten taustalla on
ajatus, että ilmiö voidaan tunnistaa ja ymmärtää vain kontekstissaan, suhteessa toi-
seen ja erilaiseen.

Jokainen meistä rakentaa oman yksityisen kuvansa itsestään. Minäkuva voi
olla positiivinen tai kielteinen. Hannele Koivunen korostaa kulttuurin merkitystä,
sillä se tuottaa myyttejä ja kertomuksia, jotka toistavat ja vahvistavat minäkuvan
muodostumista. Ihminen kertoo itselleen koko elämänsä ajan sellaista kertomusta,
jolla hän voi perustella tekojaan ja olemassaoloaan. Kulttuurin myytit puolestaan
toimivat peilinä, joka antaa yksilölle muodon, rajat ja minuuden niin yksilönä kuin
yhteisön jäsenenä. (Koivunen s.a., 12-13.) Airaksinen sen sijaan korostaa minäku-
van dynaamisuutta. Minäkuvaan vaikuttavat kulttuuriset ja yhteisölliset määritte-
lyt ja rajat, joiden ylittäminen muuttaa kuvaa minuudesta. (Airaksinen 1999, 79-
84.)

Minä – muut -näkökulma liittyy myös yksilöllistymiseen. Mm. Steven Lukes
(1973) liittää individualismiin neljä arvo-ulottuvuutta: ihmisen arvokkuus (digni-
ty), yksityisyys (privacy), autonomia (autonomy) ja itsensä kehittäminen (self-
development). Näistä arvokkuus palautuu tasa-arvon periaatteeseen ja kolme
muuta vapauden periaatteeseen. Vaikka moderni yhteiskunta on luonut taloudel-
lis-yhteiskunnallisia edellytyksiä yksilöllisyydelle, vallitsee kuitenkin verraten
suuri yhdenmukaisuuden paine. Käynnissä olevaa yksilöllisyyden voimistumista
ja yhteiskunnan muutosta on kuvattu mm. postmodernin vaiheen käsitteellä.99

99  Postmodernin käsitteeseen on liitetty mm. seuraavia muutoksia aiempaan verrattuna:  yksilö luo
omat kertomuksensa ”suurten yhteisten kertomusten” tilalle, ihmiset eroavat voimakkaastikin toi-
sistaan niin näkemystensä kuin toimintansa puolesta,  eettinen vastuu siirtyy yksilölle yhteisön si-
jasta, yhteiskunta nähdään kaoottisena mutta itseorganisoituvana prosessina. Samoin ihmisen
oman identiteetin etsintä tulee tärkeäksi. Yksilöllisyyden lisäksi korostuu uudenlainen yhteisiä ar-
voja tukeva yhteisöllisyys, joka voi olla tilapäistä ja rakentua tiettyyn aikaan tai tapahtumaan rajoit-
tuvaan yhteiseen kokemukseen. Ks. Hautamäki et al. 1996, 33-40.
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Mies ja nainen

Sukupuoli on ihmisen keskeisiä minäkuva- ja identiteettitekijöitä. Sukupuoleen si-
sältyy sekä biologinen, yhteisöllinen että kulttuurinen määre. Kirsti Lempiäinen on
analysoinut suomalaisessa sosiologiassa näkyvää sukupuolten merkitystä ja työn-
jakoa. Hänen mukaansa sosiologit ”näyttävät hellivän ajatusta yhtenäiskulttuuris-
ta, jossa määrittyvät tietyt roolit naisille ja miehille”. Lempiäinen tunnistaa sosiolo-
gian suuria kertomuksia, joista talonpoikainen perintö on nopean teollistumisen,
suuren muuton ja elinkeinorakenteen muutoksen ohella keskeinen. Juuri talonpoi-
kaiseen perintöön liittyy käsitys sukupuolikumppanuudesta: naisista ja miehistä
tasavertaisina työntekijöinä. Naistutkijat puolestaan korostavat muistitietoa vah-
vasta suomalaisesta naisesta. Sukupuolten välinen perinteinen työnjako alkoi mur-
tua 1960-luvulla. Keskustelu sukupuolesta ja vallasta tuli kuvaan 1980-luvulla.
Naistutkimuksen vahvistuminen on nostanut jatkuvasti uusia kysymyksiä esille.
(Lempiäinen 2001:1, 47-51; Alapuro 1988, 6; Jallinoja 1985, 15.)

 Silvia Gherardi väittää tutkimuksessaan Gender, Symbolism and Organiza-
tional Cultures, että organisaatiokulttuurit eroavat sukupuolijärjestelmältään. Hän
pohtii sitä, millaisen diskurssin kautta sukupuoliryhmän jäsenyys määritellään ja
millaisia vuorovaikutussuhteita mies- ja naisryhmien välille muodostuu. Sukupuo-
len mukaiset kulttuuriset erot täydentävät muita kulttuurisia koodeja, joita ovat
taloudellis-sosiaaliset, sukupolvi- ja ikäryhmittäiset kulttuurierot, samoin kuin eri-
laiset organisaatiokulttuurit. (Gherardi 1995, 1-6, 185-189.) Gherardin analyysin
lähtökohtana on, ettei sukupuoli ole vain henkilön pysyvä ominaisuus, vaan että se
on jotakin nimenomaan suhteessa muihin. Sukupuoli-identiteetin omaksuminen
on vuorovaikutuksen kautta muuttuva prosessi, eräänlainen matka minuuteen.100

Aili Nenola (1986, 10-17) on pohtinut naiskulttuurin luomaa painetta työs-
säkäyville naisille. Kotona työskentelevät naiset ovat sukupolvien ajan muovan-
neet kotiin liittyvää naiskulttuuria  ja sen arvoja, jotka koskevat mm. lastenhoitoa,
kodin puhtaanapitoa, sisustamista, järjestämistä, ruoanlaittoa ja vaatehuoltoa. Nai-
sen työssä onnistumisen määrittelevät työyhteisön arvot ja normit ja kodissa kotiin
liittyvät naiskulttuurin määrittelemät normit. Epäonnistuminen kummalla tahansa
alueella aiheuttaa arvo- ja normiristiriidan.

Ns. pehmeiden arvojen (toisten huomioon ottamisen, hoivaamistarpeen,
empatian ja kärsivällisyyden) on myös katsottu sisältyvän naiskulttuuriin. Nais-
tutkimuksessa vallitsee näkemysero siitä, ovatko nämä arvot jotain naisille todella
tyypillistä ja ominaista vai ohjautuvatko naiset niiden kannattajiksi sosialisaation,
oppimisen kautta. Vaikuttavatko nämä arvot naisten uravalintoihin? Pohtiessaan
ammattien arvostusta ja palkkausta Nenola katsoi, että kun naisten kotona tekemä

100  Gherardi 1995, 96-125. Analysoidessaan naisen roolia miesvaltaisessa työyhteisössä Gherardi
nimeää kuusi erilaista yhteisön antamaa roolia vähemmistön edustajalle: vieras, marginaalinen jä-
sen, lomalainen, käärme ruohikossa, tulokas ja tunkeutuja. Osa näistä perustuu lähtökohdiltaan
positiiviseen vuorovaikutukseen, osa selkeästi vihamieliseen ja torjuvaa.
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huolto- ja uusintamistyö siirtyi yhteiskunnalliseksi työksi, palkkatyöksi, se säilytti
”kotityön” puuttuvan arvostuksen. Koska naisten on katsottu saavan työnteosta
psyykkisiä ja symbolisia palkintoja, ei ole ollut sopivaa vaatia suurta rahapalkkaa.
Naiset ovat usein hyväksyneet paikan yhteiskunnan ja talouselämän marginaalissa
ja sovittaneet työuransa perhe-elämän vaatimuksiin. (Nenola 1986, 16-20.) Helena
Helve on nuorisotutkimuksessaan tunnistanut eroja tyttöjen ja poikien maailman-
kuvassa, kiinnostuksen kohteissa ja arvoissa.101

Tutkimuksessani selvitän yksilöiden minäkuvaa eri ikäkausina ja sen muu-
toksia samoin kuin minäkuvan ja ammattikuvan kytkeytymistä toisiinsa. Sukupuo-
leen liittyvien kysymysten merkitystä lisää se, että kirjastot ovat naisvaltaisia työ-
paikkoja.

Mitä aika on?

Käsitys ajasta on keskeinen osa maailmankuvaa. Ajan käsitteen problemaattisuutta
kuvastaa Ilkka Niiniluodon sitaatti kirkkoisä Augustinukselta 400-luvulta:

Mitä aika sitten on? Jos kukaan ei kysy sitä minulta, tiedän; mutta jos toivoisin voi-
vani selittää sen jollekin, joka kysyy, en tiedä. (Niiniluoto 2000, 9; Augustinus,
Tunnustuksia XI, 14)

Erityisesti filosofit ja fyysikot ovat pohtineet ajan käsitettä.102 Ajan todellisuudesta
vallitsee toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Ilkka Niiniluodon mukaan aikasubjek-
tivistit pitävät aikaa ihmismielessä olevana tilana, elämyksenä, kokemuksena tai
jonkinlaisena tapana havaita, ajatella ja jäsentää maailmaa (Kant, Bergson, Heideg-
ger). Sen sijaan aikaobjektivistien mukaan aika on osa fysikaalista todellisuutta
(Newton, Einstein). Kiinnostavampana Niiniluoto pitää kuitenkin välittävää nä-
kemystä, jota edustaa mm. Karl Popperin kolmen maailman ontologia: fysikaali-
nen aika (luonto), kokemuksellinen aika (ihminen) ja kulttuurien aikakäsitykset
sekä tieteelliset teoriat ajasta muodostavat kukin erillisen maailmansa. Lisäksi ajan

101 Tytöt ovat Helven mukaan kriittisempiä kuin pojat suhteessa tieteen ja teknologian kykyyn rat-
kaista ajan ongelmia. Tietokoneteknologia kiinnosti  tyttöjä vähemmän kuin poikia. Pahimmillaan
tämä voisi johtaa naiset toisen luokan kansalaisiksi informaation hallinnan ja välittämisen suhteen.
Tyttöjen roolikäsitykset nousivat sosiaalisesta ympäristöstä ja heidän oman sukupuolensa edustajil-
ta (äiti, ikätoverit) mutta myös joukkoviestinnästä. Sosialisaatioprosessiin osallistuvat koti, päivä-
hoito, koulu, kirkko, joukkoviestintä ja muut sosiaaliset ja kulttuuriset instituutiot. Ks. Helve 1996;
Bronfenbrenner 1979, 1981; Bandura 1977; Mischel 1968.

102 Mm. Einsteinin erityinen ja yleinen suhteellisuusteoria vuosilta 1905 ja 1915 merkitsivät para-
digman muutosta: hän katsoi ajan fysikaalisen avaruuden neljänneksi ulottuvuudeksi. Ajan  koke-
musta ovat pohtineet mm. psykologi William James ja Henri Bergson. Edmund Husserl on analy-
soinut ihmisen aikakokemusta, johon monikerroksisena sisältyvät menneisyyden muistot, nyky-
hetken havainnot ja tulevaisuuden ennakointi. Ks. Niiniluoto 2000, 9-14.
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luonne voidaan ymmärtää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumo-
na (A-sarja), jossa alati vaihtuva nykyhetki luo perspektiivin jakaa tapahtumat
menneisiin ja tuleviin. Toinen vaihtoehto on jatkumo  ennen – jälkeen (B-sarja). Tä-
tä näkemystä priorisoivien mukaan aika on lähinnä tapahtumien järjestys. (Niini-
luoto 2000, 246-248, 2002.)

Tulevaisuutta voidaan kuvata puuna: nykyhetkestä lähtee erilaisiin tuleviin
tiloihin johtavia mahdollisia haaroja. Mikä skenaario toteutuu tulevaisuudessa,
riippuu ainakin osaltaan ihmisestä.103 Tulevaisuus ei siten ole vielä aktuaalinen ei-
kä myöskään todellinen mutta sen sijaan se on mahdollinen. Menneisyyttä ei enää
voi muuttaa. Kun mahdollisuuksista on valittu jokin vaihtoehto, muut vaihtoehdot
ovat samalla hävinneet. Suljettujen vaihtoehtojen mahdollisuuksia voidaan kuiten-
kin pyrkiä arvioimaan myös jälkikäteen, vaikka tämä ei enää muuta tapahtumia.
Niiniluoto nimittää nykyhetkeä ”historian siiveksi”, jonka pyyhkäisy valitsee jon-
kin vaihtoehdon ja pyyhkii pois siihen asti avoimet muut kehityspolut. Kiinnosta-
vana mallina Niiniluoto pitää Franklin Ankersmitin ajatusta historiantutkimukses-
ta narraatioiden rakentajana. Kertomuksen tulisi siten muodostaa kokonaisuus ny-
kyisten aineistojen tarjoaman tiedon kanssa ja näin ollen tutkimuskohde on tutki-
jan rakentama narratiivinen tulkinta menneisyydestä. (Niiniluoto 2000, 259-260;
Ankersmit 1989.)

Kaikissa kulttuureissa on peräkkäisyyden ja keston, syklisten ja lineaaristen
mallien sekä ajanlaskun elementtejä, joiden painotukset kuitenkin vaihtelevat. Ant-
ropologisessa kirjallisuudessa aikaa tarkastellaan yleensä joko lineaarisen tai sykli-
sen mallin mukaan. Syklistä mallia on usein kuvattu rituaalisena, myyttisenä ja
epäjatkuvana. Siihen on voitu liittää pyhän määreitä. Vastaavasti lineaarista aikaa
kuvataan pragmaattisena, profaanina  ja mitattavana. Syklinen aika voi manifestoi-
tua yhteisön rituaaleissa ja seremonioissa vaikka sama yhteisö muuten toimii line-
aarisen kalenterin mukaan. Esimerkki tästä ovat vaikkapa suomalaisen yhteiskun-
nan kirkkovuoteen liittyvät juhlat, jotka noudattavat syklisesti toistuvaa rituaalista
kalenteria. (Ilomäki 2001, 17-21.)

Tässä tutkimuksessa eritellään aikakäsityksiä sekä yksilön että yhteisön
kannalta ja tarkastellaan tietoyhteiskuntakehityksen vaikutuksia. Pohdin myös si-
tä, miten syklinen aika manifestoituu kirjasto- ja yliopistomaailman rituaaleissa.

103 Tulevaisuudentutkimuksen tehtäväksi on haluttu asettaa koko tulevaisuuspuun tutkiminen.
Tärkeätä on tulevaisuuden luotaaminen, ts. vaihtoehtoisten tulevaisuuksien toivottavuuden arvi-
ointi ja omien tekojen valinta siten, että toivotun tilan realisoituminen varmistuu Ks. Niiniluoto
2000, 250. Tulevaisuuden tutkimuksen skenaariomallia on sovellettu eräissä suomalaista yhteiskun-
taa koskevissa tutkimuksissa ja strategioissa, mm. Yliopisto 2015.
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Pyhä ja yliluonnollinen

Pyhän käsite ei ole juutalais-kristillistä alkuperää, vaan sen historia ulottuu esihis-
toriallisten kulttuurien ja paikallisyhteisöjen perinteisiin.  Käsitteellä voidaan pää-
tellä olleen tärkeä asema rituaalista käyttäytymistä ohjaavana rakenteena jo ennen
suurten maailmanuskontojen muotoutumista erityisesti yhteisöelämän järjestynei-
syyden kannalta. Pyhä piirtää näkyviin rajoja, jotka voivat olla joko fyysisiä tai
mentaalisia, yhteisön jäsenten tiedossa olevia. Pyhä ei ole sellaisenaan minkään
asian, ilmiön tai henkilön ominaisuus, vaan näiden pyhäksi tulkintaan liittyy aina
metaforisuus ja symbolisuus. (Anttonen 1996, 14-15, 32-33; Eliade 1986.)

Anttosen mukaan (1996, 14)  pyhän käsite on laajentunut valtauskontojen
sanastoon viittaamaan sekä henkilöihin, kuten pyhimyksiin että erilleen rajattuihin
rakennuksiin kuten pyhäkköihin, temppeleihin, kirkkoihin, luostareihin ja moskei-
joihin. Lisäksi käsitteellä viitataan myös arvoihin, asenteisiin ja kieltoihin, joilla oh-
jataan ja normitetaan suhtautumista pyhäksi erotettuihin paikkoihin  samoin kuin
noudatettavaan käyttäytymiseen. Pyhästä on siten muodostunut sekä kielellinen
indeksi että käyttäytymistä säätelevä normi, joka viittaa asioihin, joiden vapaata
käyttöä on rajoitettu ja joihin liittyy erityisiä arvoja suojaavat koskemattomuuden
ja loukkaamattomuuden vaatimukset.

Uskontotieteen lähtökohtana on kulttuuri, toisin sanoen konteksti, jossa joi-
denkin asioiden ja ilmiöiden asema suhteessa vallitseviin kategorioihin määrittyy
uskonnoksi. Uskontotiede kohdistaa näin huomionsa kulttuurijärjestelmään. Us-
konnon käsitteen merkityksen voidaan siis katsoa määrittyvän kulloisestakin pu-
heyhteydestä ja kontekstista käsin. (Anttonen 1996, 22-25.)

Käytän tutkimuksessani pyhän käsitettä sekä hahmottaessani yksilöiden
maailmankuvan merkityksellisiä elementtejä ja heidän tulkintaansa uskonnon
merkityksestä heidän elämässään. Toiseksi käytän sitä lainausmerkeissä tunnista-
essani, mitkä elementit ovat kirjaston ja yliopiston maailmojen kannalta symboli-
sesti erityisen tärkeitä.

Yhteisö ja verkosto

Edellä on pohdittu maailmankuvan elementtejä pääosin yksilön näkökulmasta.
Yksilö puolestaan on osa yhteisöä ja ryhmiä, joihin hän kuuluu joko biologisin pe-
rustein (ikä, sukupuoli) tai sosiaalisin perustein (perhe, harrastusryhmä, oppilaitos,
työyhteisö). Sosiaalinen ympäristö sopeuttaa yksilön muodostamaansa kokonai-
suuteen sosialisaation kautta, jolloin yksilö oppimalla ryhmän arvot, normit ja
kommunikointivälineet (kieli, sisäryhmään kuuluvien sanasto) pystyy ohjaamaan
toimintaansa siten, että toiminnalla on haluttu vaikutus. Ryhmän toimintasäännöt
ja arvostukset hallitseva yksilö voi halutessaan toimia samalla tavoin kuin ryhmä,
vastustaa ryhmän arvoja ja toimintamalleja taikka pyrkiä muuttamaan niitä.
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Tiettyyn yhteisöön kuuluvien väliset relaatiot vaikuttavat yhteisön toiminta-
tapaan ja yksilöiden asemaan. Joillakin yhteisön jäsenillä on muita enemmän vai-
kutusvaltaa ryhmän toimintaan. Vaikutusvalta voi kohdistua tehtävään tai yhtei-
sön kiinteyteen. Yhteisön kiinteydellä on vaikutusta sen onnistumiseen tehtäväs-
sään. Tästä syystä kiinteyttä tukeva vaikutusvalta on merkityksellistä.104

Tiedeyhteisön ovat perinteisesti muodostaneet laitos-, yliopisto- ja kansalli-
set rajat ylittävät verkostot (invisible colleges), joissa saman tieteenalan osaajat
vaihtavat tietoa, ideoita ja julkaisuja. Verkostot liittyvät  henkilökohtaiseen vuoro-
vaikutukseen, mistä syystä ulkopuolisilla ei ole ollut pääsyä verkostoon. Verkosto-
jen muodostumisen ja ylläpidon kannalta oleellisia ovat olleet konferenssit, vierai-
lut ja tutkimusjulkaisut.

Toisaalta verkostot voidaan nähdä tämän ajan perustavana yhteiskunnalli-
sena rakenteena.105  Castellsin (1996, 470) mukaan verkosto on toisiinsa liittyneiden
solmujen (nodes) joukko. Verkostot ovat periaatteessa avoimia rakenteita, jotka
voivat laajentua rajattomasti, integroiden uusia solmuja ja edellyttäen, että nämä
ovat kykeneviä kommunikoimaan verkostossa, ts. niillä on yhteisiä kommunikaa-
tiokoodeja (esimerkiksi arvoja tai suoritusten päämääriä).

Yhteisön valtasuhteet

Ryhmät tarvitsevat toimiakseen sisäistä työnjakoa, jossa joillekin ryhmän tai yhtei-
sön jäsenistä annetaan muita enemmän valtaa ja vastuuta. Valtuutus voi olla mää-
räaikainen tai pysyvä. Aina se kuitenkin sisältää valtuutuksen saaneelle vaatimuk-
sen toimia ryhmän tai yhteisön hyväksi. Keskeisimmät johtajuusvaltuutuksen teh-
tävät ovat kahdensuuntaisia. Ryhmän on ensiksikin oltava riittävän kiinteä, jotta se
pystyy pitämään jäsenensä ryhmässä.  Toiseksi ryhmän on edistettävä riittävän te-
hokkaasti sille kuuluvia päämääriä ja tehtäviä. Johtajuus toimii näiden kahden asi-
an toteuttamiseksi. Henkilöstä riippuen toiminta voi painottua joko kiinteyden

104 Käsitteistä ja ryhmäkäyttäytymisen dynamiikasta ks. esim. Allardt – Littunen 1972; Eskola 1975,
1982.

105 Globaali verkostoituminen edellyttää informaatioteknologian luomaa virtuaalisuutta. Globaalin
verkoston seurauksena syntyy jako kolmeen: verkkolaiset (networkers), joustajat (flextimers) ja
työttömät (jobless). Ensimmäisen ryhmän vaikutusvaltaisimmat muodostavat pienen maailmanlaa-
juisen eliitin, joka vaikuttaa kaikkien muiden oloihin. Verkosto mahdollistaa periaatteessa tasa-
arvoisen vaihdon. Todellisuudessa sille kehittyvä struktuuri sulkee jotkut ulos, jättää jotkut roik-
kumaan reunoille ja nostaa jotkut keskiöön. Verkosto on elastinen, fuusiot ja projektimainen yhteis-
työ kuuluvat siihen. Castellsin mukaan globaali verkosto luo uhan paikalliselle identiteetille siksi,
että verkosto on irronnut kulttuurisesta sidonnaisuudesta. Identiteetti sitoutuu puolestaan paikalli-
seen perinteeseen ja kulttuuriin. (Heiskala 2000, 54-75; Castells 1996, 1997)
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vahvistamiseen tai tehtäväorientaatioon mutta  ilman molempien elementtien ole-
massaoloa johtaminen ei toteudu.

Yhteiskunnan muutos ja työn muuttuminen entistä laajemmin koulutusta
edellyttäväksi tietotyöksi muuttavat myös johtajuuteen kohdistuvia odotuksia.
Valtarakenteen ja johtamistavan vaikutuksista ei ole yksiselitteistä näyttöä. Mm.
Antti Eskola piti 1970-luvun sosiaalipsykologiassaan tehokkaimpana valtaraken-
netta, jossa johtajuutta ja valtaa oli selvästi keskitetty mutta samalla kaikilla jäsenil-
lä oli mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi koettuihin yhteisiin päätöksiin (Eskola 1975,
121-126).  1990-luvulla organisaatioiden kehittämisen tulilinjalle joutui erityisesti
keskijohto, joka näytti tarpeettomalta ja jonka rooli suurten organisaatiomuutosten
läpiviennissä katsottiin ongelmalliseksi. Margareth Drakenberg on tutkinut keski-
johdon roolien muutosta.106

Jari Salminen on väitöskirjassaan (2001) tutkinut yritysmaailman johtajuutta
ja sen muutoksia. Hän liittää johtamisen ongelmat mekanistisen maailmankuvan
murtumiseen ja katsoo, että suuri osa johtamiskoulutusta ja näkemyksiä on perus-
tunut maailman- ja ihmiskuvaan, joka ei vastaa nykyhetken todellisuutta. Toimin-
taympäristön nopeat muutokset edellyttävät humanistista johtamista, joka ottaa
huomioon työntekijöiden erilaiset kyvyt  ja jossa yhteistyö on entistä tärkeämpi
keino saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämä nostaa monensuuntaisen viestinnän joh-
tamisen keskeiseksi välineeksi. Käskytyssuhteen sijasta johtajan tehtävänä on aut-
taa alaisiaan hahmottamaan monimutkaista toimintaympäristöä ja kunkin oman
työn merkitystä organisaation kokonaisuuden kannalta. Merkityksen luominen
nousee esimiestyön keskeiseksi sisällöksi. (Ks. Salminen 2001, 13-17.) Salmisen
mukaan (2001, 23-29) tarvittava johtamisnäkemyksen muutos edellyttää myös ih-
miskuvan muuttumista mekanistisesta humanistiseksi. Hän nimittää humanisti-
seksi ihmiskuvaksi käsitystä, jonka mukaan jokainen ihminen on yksilö, jonka pää-
töksentekoon vaikuttavat paitsi analyyttinen ajattelu ja faktat myös yksilöllisesti
määräytyvät tekijät, kuten motivaatio, asenteet, arvot ja tunteet. Päätöksenteko pe-
rustuu myös intuitioon ja tunteisiin. Salminen katsoo, että humanistisen ihmisku-
van mukaiset ominaisuudet ovat edellytyksenä luovalle ja oppivalle organisaatiol-
le ja sitä kautta instituution ja organisaation menestymiselle muuttuvassa toimin-
taympäristössä.

Eskolan ja Salmisen näkemyksissä on eräitä ajalle tyypillisiä eroja.  1970-
luvun demokraattisessa johtamisessa korostettiin ryhmän yhteisiä tavoitteita, joi-
hin yksilöllä on parhaimmillaan mahdollisuus vaikuttaa tietyissä rajoissa. 2000-
luvun työyhteisössä korostuu yksilön autonomisuus ja samalla vastuu työn ja työ-
yhteisön kehittäjänä. Näkemysero voidaan liittää modernin ja postmodernin tyy-

106 Drakenberg 1997, 122-128. Drakenbergin soveltama johtamis- ja esimiestyön prosessia kuvaava
analyysimalli sisältää 1) taustamuuttujat (kontekstin ominaispiirteet, johtajan ominaispiirteet ja
työntekijöiden ominaispiirteet), 2) johtamiskäyttäytymisen (määräyksiin ja sääntöihin pohjaava,
todellinen ja odotettu johtamiskäyttäytyminen) sekä 3) seuraukset  (edellisten kolmen tekijän yh-
teisvaikutuksena sopeutettu johtaminen sekä siihen liittyvät työntekijöiden toiminta ja tyytyväi-
syys).
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pillisiin eroihin, samoin kuin suorittavan ja asiantuntijatyön erilaisiin vaatimuk-
siin.

3.3. Teoriakehyksen soveltaminen

Olen edellä tarkastellut useiden tieteenalojen antamia näkökulmia ja käsitemäärit-
telyjä keskeisen tutkimusviitekehykseni määrittelemiseksi. Maailmankuvaksi on
nimitetty varsin erilaisia ideologisia, uskonnollisia, filosofisia ilmiöitä tai poliittisia
liikkeitä tai oppeja. Yksinkertaistaen voisimme  sanoa, että maailmankuva ilmaisee
sitä tapaa, jolla erilaiset ihmiset ja ryhmät ovat eri aikoina nähneet todellisuuden.
Se sisältää käsityksen kaikesta ympärillämme ja sen odotetaan myös vastaavan ky-
symyksiin: Kuka minä olen, mikä on minun paikkani yhteisössä ja yhteiskunnassa,
miten minun pitäisi elää ja mitä minulle tapahtuu kuolemani jälkeen?  Kulttuurin,
historian ja ideologian lisäksi sosiaaliset tekijät kuten perhe ja ympäristö vaikutta-
vat maailmankuvien muodostumiseen ja pysyvyyteen.

Tutkimukseni sijoittaminen yksittäiseen tieteelliseen viitekehykseen tai tut-
kimustraditioon on ongelmallista, sillä tutkimuksen fokus ei nouse yksittäisten
tutkimustraditioiden teoreettisista ydinkysymyksistä, vaan keskeisenä tavoitteena
on tarkastella yliopistomaailman sisäisten muutosprosessien ja tietoyhteiskunnan
muutosten vaikutuksia kirjastoissa toimivien ajatteluun ja yhteisöön. Tutkimukse-
ni liittyy kuitenkin läheisimmin uskontotieteelliseen maailmakuvatutkimukseen
siksi, että se antaa monipuolisen kehyksen tarkastella maailmankuvaa niin yksilön
ajattelun, tulkintojen ja kokemusten kautta kuin yhteisön ja kulttuuristen liittymien
näkökulmasta. Uskontotieteellinen maailmankuvatutkimus ei ole nimestään huo-
limatta vain uskonnon tutkimusta vaan sen fokuksena on ymmärtää yksilön ja yh-
teisön elämän- ja maailmantulkintaa hänen kokemustensa ja elämänvaiheidensa
valossa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ihmisen uskonnolliset käsitykset ja ko-
kemukset yhtenä maailmankuvan osa-alueena. Kulttuuriantropologian, etnologian
ja filosofian viitekehyksestä tehty maailmankuvatutkimus ja käsitemäärittely anta-
vat myös aineksia omaan tarkasteluuni.

Tutkin yksilöiden maailmankuvaa edellä esiteltyjen keskeisten käsitteiden,
arvojen, ihmis- ja minäkuvan kautta. Samoin pohdin aikakäsitysten muutoksia se-
kä yliluonnollisen merkitystä maailmankuvassa. Yhteisö ja sen hierarkiat ovat osa
tutkimusproblematiikkaa.  Yksilöt kohtaavat muutokset eri tavoin. Selvitän, miten
erilainen muutosten kohtaaminen liittyy kulttuuriseen muutokseen ja kulttuuri-
seen samastumiseen. Kirjastojen työhön vaikuttavat oleellisesti ympäröivän yhtei-
sön, yliopiston, muutokset samoin kuin koko ympäröivän yhteiskunnan kehitys,
taloudelliset taantumat ja arvojen muutokset. Pohdin aluksi kirjaston paikkaa yli-
opistossa ja kysyn, muodostaako kirjasto oman erillisen maailmansa tieteen maa-
ilmassa.
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4. TUTKIMUSPROSESSI JA LÄHDEAINEISTOT

4.1. Tutkimustehtävän täsmennys

Olen edellä hahmottanut tutkimuskohteeseen vaikuttavia ympäristömuutoksia,
viitekehystä ja peruskäsitteitä. Olen viitekehystä etsiessäni tukeutunut useiden tie-
teenalojen käsitteistöön ja näkökulmiin. Haluan kiihkeämmin ymmärtää, mitä on
tapahtunut ja tapahtumassa kuin saada yksittäisen tieteenalan näyttöjä aikaan.
Ymmärtämiseen tarvitaan useita välineitä.107 Käytän tutkimuksessa useita erilaisia
aineistoja löytääkseni vastauksia keskeisiin kysymyksiin. Havainnollisuuden
vuoksi olen koonnut taulukkoon 3  keskeiset kysymykset, aineistot ja menetelmät.

TAULUKKO 3. Tutkimuskysymykset, aineistot ja menetelmät

Tutkimuskysymykset Aineistot Menetelmät

Kirjasto yliopistossa - instituu-
tionäkökulma

Muodostaako kirjasto oman maail-
mansa/heimonsa yliopistossa?

Miten yliopiston ja kirjaston maailmat
eroavat toisistaan ja missä määrin ne
yhtenevät?

kieli
merkitykselliset pyhät kohteet
normatiiviset ohjeistot
uudistavat rituaalit
muutosten kohtaaminen

Lait, asetukset ja sää-
dökset

Haastattelut

Puheet

Omat kirjoitukset

Lehtiartikkelit

Raportit ja suunnitel-
mat

Muu kirjallinen aineisto

Käytän analyysissa yliopiston
ja kirjaston suhdetta pohtiessa-
ni Padenin ideaa erilaisista
maailmoista

Laadullinen sisällönanalyysi

107 Näkökulmien moninaisuus liittyy osin henkilöhistoriaan. Olen opiskellut teologisen, humanisti-
sen ja valtiotieteellisen alan aineita, samoin kuin informaatiotutkimusta. Olen toiminut kymmeni-
sen vuotta kirjastossa, joka palvelee viittä, aiemmin seitsemää tiedekuntaa ja toimii kiinteässä yh-
teydessä näiden kanssa. Tämä kaikki on opettanut arvostamaan sitä rikkautta, joka piilee monitie-
teisyydessä, eri tieteenalojen näkökulmien kaleidoskoopissa.
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Miten kirjastoissa toimivat kokevat
käynnissä olevan muutoksen?

Kirjastohenkilöstön maailmankuva

arvot
aikakäsitys,
ihmiskuva
minäkuva
yliluonnollisen ja pyhän
kokemus

Miten kirjastonhoitajaksi tullaan, mil-
lainen on hyvä kirjastonhoitaja

Kirjasto yhteisönä
kirjaston sisäiset yhteisöt
yhteisön valtasuhteet ja
johtajuus

Elämäntarinat
Mallitarinat
Sisäiset tarinat

Haastattelut

Muistokirjoitukset

Sovellan pääosin uskontotie-
teen piirissä hahmotettua läh-
tökohdiltaan monitieteistä
maailmankuvatutkimuksen
mallia, joka ottaa huomioon
yksilön, yhteisön ja ympäröi-
vän kulttuurin ja/tai yhteis-
kunnan.

Kirjastomaailman jäsenyyttä
analysoidessani hyödynnän
Ylijoen käyttämää Becherin
heimometaforaa

Laadullinen sisällönanalyysi

Tietoyhteiskunnan vaikutukset ar-
voihin, maailmankuvaan, yhteisöihin
ja kirjaston paikkaan yliopistossa

muutosaallot
muutosten syvyys
muutosten luonne

Miksi metafora kirjastoammatista
2000-luvulla on dramaattisen erilai-
nen verrattuna Paasilinnan esittä-
mään metaforaan vuodelta 1970?

Tutkimukset

Lehtiartikkelit

Haastattelut

Elämäntarinat

Laadullinen sisällönanalyysi

Tarvitsen työssäni myös kirjastohistoriallista otetta.108 Yksilölliset kertomukset on
voitava sijoittaa sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen taustaa vasten. Muutoksen
kokemukset kumpuavat enemmän vastauksena arkielämän tapahtumiin kuin kon-
sanaan julkilausumiin tai arvomäärittelyihin. Historialliset tapahtumat ovat siis
enemmän selittäviä tekijöitä kuin tutkimuskohde.

Kirjastohenkilöstöä tutkittaessa olisi mahdollista ja kiinnostavaa ottaa yli-
opistojen lisäksi huomioon ammattikorkeakoulut ja yleiset kirjastot.  Kun tavoit-
teenani on pohtia kirjastoa ja henkilöstöä osana akateemista yhteisöä, rajaan tutki-

108 Dosentti Ilkka Mäkisen johtama kirjastohistorian seminaari on tarjonnut 2003-2006 tähän aluee-
seen liittyvän jatkokoulutusyhteisön.
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muksen yliopistoihin. Tämä antaa mahdollisuuden katsoa tarkemmin juuri yliopis-
ton dynamiikkaan liittyviä muutoksia ja vuorovaikutusta.

Taulukossa 3 esitetään tutkimuksen kolme tarkastelunäkökulmaa, jotka
muodostavat myös tutkimuksen keskeisen jäsennyksen. Ensiksi pohdin kirjaston
paikkaa yliopistossa viiteen osaan jäsentyvän maailma-käsitteen kautta, toiseksi
pyrin tunnistamaan ja analysoimaan kirjastohenkilöstön keskeisiä maailmankuvan
osa-alueita lähilukemalla elämäntarina-aineistoa, samoin kuin kuvaamaan kirjas-
toa yhteisönä. Kolmanneksi hahmotan  tietoyhteiskunnan muutosaaltojen vaiku-
tuksia arvoihin, yhteisöön ja kirjaston paikkaan yliopistossa.

Selvitän tutkimuksessa tietoyhteiskunnan ajanjaksoon liittyviä muutoksia ja
niiden vaikutuksia. Siksi on tarkoituksenmukaista valita aikajaksoksi 1970 – 2000 ja
eräiltä osin laajentaa sitä vuoteen 2005. Tämä on  ajankohta, jolloin automaatio on
edennyt kirjastomaailmassa, ja tietoyhteiskunnan kehittäminen on koskenut kaik-
kia länsimaita. Käsittelen erityisesti kuitenkin 1990-lukua, jolloin muutokset ovat
olleet nopeita, ja aineistojen tuottaminen tietoverkkoihin ja niiden käyttö ovat ar-
kipäiväistyneet.

Tutkimuksen fokuksena on siis tarkastella murroskauden  vaikutuksia yksi-
löiden ja yhteisöjen arvoihin ja heidän käsityksiinsä omasta paikastaan toimin-
taympäristössä. Pyrin tunnistamaan ja ymmärtämään, mitä kohteita ja elämäntul-
kintoja kirjastoympäristössä toimivat tulkitsevat itse niin tärkeiksi, että he nostavat
ne omaa elämäänsä ja työuraansa kuvatessaan kertomisen arvoisiksi. Lähtökohta-
na on, ettei tutkija etukäteen määrittele merkityksellisten asioiden kategorioita,
vaan on valmis kuuntelemaan elämäntarinan kirjoittajien omaa määrittelyä siitä,
mikä on tärkeätä, arvokasta ja pyhää hänelle itselleen.  Maailmankuva  tutkimusot-
teena tarjoaa käsitteineen yhteisen mallin jäsentää  kirjoittajien omaa puhetta ja
tunnistaa sekä yhteisiä että erottavia kulttuurisia tekijöitä. Oletukseni on, että myös
perinteisesti tulkitun uskonnon elementit tulevat esille tässä kontekstissa silloin,
kun ne ovat yksilöille erityisen merkityksellisiä ja hänen elämäänsä jäsentäviä teki-
jöitä.  Tutkimukseni liittyy näin ollen traditioon, joka tarkastelee ihmisen perim-
mäisiä huolenaiheita osana kulttuurijärjestelmää taikka kiinnittää huomionsa us-
konnon ja kulttuurin ”pieneen traditioon” tai kansalaisuskontoon.

Tutkimuksen merkitys on kaksitahoinen: se lisää tietoa tietoyhteiskunnan
kulttuurisista ja sosiaalista vaikutuksista ja tuo uutta tietoa vähän tutkitun infor-
maatioammatin – tietopalvelu- ja kirjastotyön – sisällön ja toimijoiden maailman-
kuvan muutoksista.
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4.2. Tutkimusmenetelmät

Laadullinen tutkimusote

Tutkimukseni kohde on järjestelmien ja instituutioiden sijasta ensisijaisesti ihmi-
nen, hänen yhteisönsä sekä yksilön ja yhteisön välinen vuorovaikutus. Olen kiin-
nostunut tietämään, keitä me informaatioammateissa toimivat olemme. Toivon
myös voivani osaltani lisätä informaatioammateissa työskentelevien näkyvyyttä
kirjastomaailman ulkopuolella.

Tutkimusote on kvalitatiivinen. En siis pyri määrälliseen edustavuuteen ei-
kä tutkimukseni tavoitteena ole löytää koko totuutta kirjastohenkilöstöä koskevista
muutoksista. Tavoitteeni on pikemmin yksittäistapausten kautta ymmärtää sy-
vemmin muutosten luonnetta ja sisäisiä kytkentöjä.  Hyödynnän tutkimuksessa
etnografista tutkimusotetta, jossa tutkijan roolia tutkittavan ryhmän jäsenenä voi-
daan käyttää tutkimusvälineenä. Omat kokemukset tuovat syvyyttä aineiston tul-
kintaan. Samalla tutkijan on analysoitava kaksoisroolinsa vaikutuksia.

Teoreettisten ajatusten tuottaminen on keksimistä ja ajatusten vieminen em-
piriaan ajatusten testaamista tai koettelua. Teorian tai käsitteen pätevyys syntyy
vain sen reaalisen toimivuuden kautta. Kaikilla tieteillä voidaan sanoa olevan neljä
erilaista näkökulmaa eli peruskysymystä kohteisiinsa: mitä, kuinka paljon, miten ja
miksi. (Töttö 1997, 126-131.) Määrällisen ja laadullisen otteen ero voidaan pelkistää
siihen, että samassa empiirisessä kohteessa toinen tutkija näkee rakenteita ja toinen
prosesseja. Todellisuus on samanaikaisesti ja sisäkkäin molempia. (Virtanen 2001,
81-82.)

Laadullinen tutkimusote soveltuu hyvin poikkileikkausten, ajattelutapojen
ja kulttuuristen merkitysten rakenteiden tutkimukseen. Virtasen mukaan laadulli-
nen ote on kuitenkin parhaimmillaan prosessikuvausten menetelmänä. Miten ih-
miset ovat kokeneet oman elämänkaarensa ja ”tapahtumien ja tekojen itseään or-
ganisoivan jatkumon” sekä miten he esittävät sen itselleen ja muille. (Virtanen
2001, 83-84; Hänninen 1999.)

Sukupolvitutkimuksessa voidaan erottaa kolme tasoa: ikäpolvi, kokemuk-
sellinen polvi ja mobilisoitunut polvi. Pohjana on samanikäisten ikäluokka, jota
yhdistää jokin yhteiskunnallinen murros. Avainkokemukset tuottavat siis koke-
muksellisen polven. Osalle sukupolvea avainkokemuksesta voi tulla aktivoitumi-
sen lähde. Tällöin ydinryhmä mobilisoituu, tuottaa ideoita ja ajaa tiettyjä yhteisiä
asioita. (Virtanen 1999, 2001, 85- 86.) Käsillä olevassa tutkimuksessa on kolme ikä-
polvea: 1920 - 30-luvuilla syntyneet, suurten ikäluokkien edustajat, joita on valta-
osa elämäntarinoiden kirjoittajista sekä 1960 - 1970-luvuilla syntyneet. Ikäpolvet 1-
2 edustavat samalla yhteistä kokemuspolvea, joka on kokenut yhteiskunnallisen
murroksen 1970-luvulta lähtien 1990-luvulle. Sen sijaan nuorin ikäpolvi jakaa yh-
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teiset kokemukset lähinnä 1990 - 2000-luvuilta. Mobilisoitunutta ryhmää voisivat
edustaa mm. marxilais-leniniläisen aatteen 1970-luvulla omaksuneet kirjastoalan
opiskelijat.109

Etnografinen tutkimusote

Etnografinen tutkimusote on syntynyt kulttuuri- ja sosiaaliantropologian, uskonto-
tieteen ja sosiologian piirissä. Käsitteenä etnografia on sekä tutkimustulos (analyyt-
tinen kuvaus kulttuurisesta tapahtumasta tai ryhmästä) että prosessi, tapa tutkia
inhimillistä elämää. Käytetyt tutkimusstrategiat tuovat esille ilmiöitä kuvaavaa ai-
neistoa: ne esittävät tutkimuskohteen maailmankuvan ja menetelmänä käytetään
osallistumista. Etnografiset tutkimusstrategiat ovat empiirisiä ja naturalistisia. Et-
nografinen tutkimus on myös holistista ja sen tavoitteena koko tutkittavan ilmiön
kuvaus eri konteksteissaan samoin kuin kompleksisten syy- ja seuraussuhteiden
tutkiminen. 110Etnografinen tutkimus käyttää useita tutkimustekniikkoja aineiston
keruussa ja analysoinnissa. (Ks. Goetz & LeCompte 1984, 2-3; Pye 2000, 64-79; Eth-
nography 2000.)

Elämänhistoriallinen tutkimusote

Elämänhistoriallisella tutkimuksella on humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tut-
kimuksen alueella pitkä traditio. Henkilökohtaiset dokumentit, kuten päiväkirjat,
kirjeet ja autobiografiat soveltuvat hyvin kvalitatiivisen analyysin aineistoksi. So-
siologian piirissä elämäkerrallista aineistoa käytettiin 1920 - 1950 välisen ajan tut-
kimuslähteenä, uudelleen 1980-luvulla sekä sen jälkeen erityisesti sosiaalisten pro-
sessien ja sosiohistoriallisten muutosten tarkastelussa. (Bertaux 1981, 5-7.)  Kult-
tuuriantropologiassa elämäkerta-aineistoa on käytetty kulttuurin ja persoonalli-
suuden vuorovaikutuksen tutkimukseen taikka yksilöä on tarkasteltu kulttuurinsa
kuvastajana (Langness 1965, 8;  Lewis 1975, 7-26; Pentikäinen 1978, 35).

Elämäkerta on yleensä kronologinen kertomus yksilön elämän ja kehityksen
tärkeimmistä asioista. Elämäkerran käyttö tutkimuksessa perustuu olettamukseen,
että tämänhetkinen persoonallisuus on edeltäneen kehityksen tulos, johon mennei-
syyden tapahtumat liittyvät. Menneisyyden tapahtumat antavat tietoa niistä vai-
kutteista ja vaatimuksista, joita yksilö on kohdannut, sekä tavasta, jolla hän on niitä
käsitellyt. Tutkimuksen painopiste on siten menneisyyden ja nykyhetken välisillä

109 Aineistossa on viittauksia tähän liikehdintään mutta kukaan elämäntarinoiden kirjoittajista ei tunnustaudu
ryhmään kuuluvaksi.

110 Mm. Juha Pentikäinen on soveltanut etnografista tutkimusotetta tutkiessaan Siperian shamaaneja. Tutkijan
omasta kokemuksesta tulee sekä tietolähde että ymmärtämisen ja tulkinnan väline.
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jatkumoilla. Sosiologit ovat käyttäneet käsitettä elämäkerta ja elämäkertatutkimus.
Roosin mukaan elämäkerrat on nähtävä tarinoina, joita hallitsevat narratiiviset
säännöt. Kertomus perustuu ajatukseen, että kertoja esittää sarjan toisiinsa liittyviä
tapahtumia, jotka heijastavat inhimillisen kokemuksen ja toiminnan sisäistä struk-
tuuria. (Roos 1988, 147; Carr 1986, 58-65.)

Käsitteitä elämäntarina, autobiografia ja life story, elämänkertomus on käy-
tetty usein rinnakkaisina. Kyseessä on kertojan subjektiivinen ja selektiivinen luo-
mus, joka vahvistaa hänen tämän hetken identiteettiään. Jeff Todd Titonin mukaan
(1980, 278) on erotettava käsitteet elämäntarina (life story) ja elämänhistoria (life
history), sillä kertoja tai kirjoittaja tekee kertomuksen kun taas historia saadaan
selville.  Anna-Leena Siikala (1984, 142-143) on käyttänyt kerronnan määrämuotoi-
suuden perusteella termejä elämäntarina taikka laajemmin omaelämäkerrallinen
tai autobiografinen kertomus. Laura Aro (1996, 47-54) puolestaan on käyttänyt
identiteettikertomuksen / elämänkertomuksen käsitettä. Folkloristiikan tuoreita
pohjoismaisia näkökulmia kerronnan tutkimukseen on esitelty mm. kokoomateok-
sessa Narrating, Doing, Experiencing (2006).

 Suullinen historia taas keskittyy pääasiallisesti tapahtumiin, prosesseihin,
syihin ja vaikutuksiin ja perustuu usein ohjattuihin ja kohdennettuihin haastatte-
luihin. Suullinen historia on arvokas lähde erityisesti tutkittaessa yksilön ja yhtei-
sön vuorovaikutussuhteita, ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita, kulttuuri-intressejä
ja yleisiä arvoja. Kyseessä on usein prosessi, jossa kertojan vastaukset luovat uusia
kysymyksiä: lisäkysymyksiä, täydentäviä kysymyksiä, kontekstikysymyksiä, läh-
dekriittisiä kysymyksiä ja syventäviä kysymyksiä. (Ks. Peltonen 2003; Muistitieto-
tutkimus 2006.)

Käsitteillä persoonallinen historia ja elämänhistoria  ymmärretään usein
puhuttuihin keskusteluihin ja haastatteluihin perustuvaa yksilön elämän kirjallista
selontekoa, jota on harrastettu erityisesti kulttuuriantropologisessa tutkimuksessa
(Suojanen 1982, 53-54).

Elämänhistoria soveltuu aineistoksi, jonka avulla valaistaan henkilön tapaa
hahmottaa ja kokea oma elämänsä. Elämänhistorioiden luontevia jäsentäjiä ovat
elämän käännekohdat ja valintatilanteet; ns. tulevaisuuspuun haaraumakohdat.
(Ks. Niiniluoto 2000, 250.)  David Mandelbaum ja Satu Apo ovat kiinnittäneet
käännekohtien ja siirtymien merkitykseen elämänhistoriallisen kerronnan jäsentä-
jinä.  Mandelbaumin mukaan (1973, 180-181) yksilön elämänhistorian tärkeät osa-
alueet ovat: 1) biologinen dimensio, joka perustuu orgaaniseen ja somaattiseen ke-
hitykseen, 2) kulttuurinen dimensio, joka antaa sosiaalisen merkityksen biologisille
tapahtumille, 3) sosiaalinen dimensio, joka sisältää palkinnon ja rangaistuksen
tunnepohjaiset kokemukset sekä konfliktien, ratkaisujen ja valintojen alueen, 4)
psykososiaalinen dimensio, joka sisältää yksilön subjektiivisen maailman, tunteet
ja suhtautumistavat. Satu Apo (1980, 187) pitää elämänhistorian keskeisinä jäsentä-
jinä  siirtymiä, kriisejä, konflikteja, kuvailevia, illustroivia tapauksia.  Apon mu-
kaan ”kertomus elämästäni” -tyyppinen  kirjoitus voi tavoittaa haastattelua pa-
remmin elämänhistoriaan ja maailmankuvaan kuuluvaa aineistoa. Tärkeätä on, et-
tä kertoja strukturoi itse kirjoituksensa. Oleellista on, mitä hän valitsee kerrotta-
vaksi, minkä jättää kertomatta, mitä kuvaa yksityiskohtaiset ja mihin vain viittaa.
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Vilma Hännisen  käsitteistö väitöskirjassa Sisäinen tarina, elämä ja muutos
(1999) pohjaa psykologiseen ja sosiaalipsykologiseen traditioon. Sisäisen tarinan
käsite viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jolla ihminen tulkitsee omaa elä-
määnsä tarinallisten merkitysten kautta. Sisäinen tarina tulee osittain julki kerron-
nassa ja toiminnassa mutta osaksi se jää peittoon. Kyseessä on prosessi, jossa yksilö
tulkitsee elämänsä tapahtumia ja elämäntilanteensa tarjoamia mahdollisuuksia ja
rajoja sosiaalisesta, yhteisestä tarinavarannosta omaksumiensa mallien avulla. Si-
säinen tarina on luova prosessi, joka tuottaa jatkuvasti uusia tulkintoja ja merkityk-
siä. Hänninen on hyödyntänyt käsitteistöä mm. analysoidessaan työttömyyteen ja
sairauteen sopeutumista.

Sosiaalipsykologista tutkimusta edustaa Oili-Helena Ylijoen tutkimus Aka-
teemiset heimokulttuurit (1998). Ylijoki käyttää mallitarinan ja sisäisen tarinan kä-
sitteitä pyrkiessään tunnistamaan akateemisten heimojen moraalijärjestystä, pe-
rususkomuksia sekä käsityksiä tavoiteltavasta hyvästä ja kartettavasta pahasta.
Opiskelijan sosiaalistuminen tiettyyn tieteenalaan merkitsee mallitarinan oppimis-
ta ja omaksumista. Samalla opiskelija muuntaa mallitarinaa omaksi sisäiseksi ta-
rinakseen.  (Ks. myös Helstin väitöskirja 2000.)

Yksilön maailmankuva vaikuttaa hänen kertomukseensa omasta elämäs-
tään. Analysoimalla kertomuksia voidaan saada tietoa ihmisen maailmankuvasta.
Käytän työssäni elämäntarinan, mallitarinan ja sisäisen tarinan käsitteitä. Elämä-
kerta ja elämänhistoria tulevat lähelle elämäntarinan käsitettä  ja käytän niitä jos-
sain määrin synonyymeina. Oleellista on kertojan oma valinta siitä, mitä valikoi-
daan kerrottavaksi, mitä jätetään kertomatta ja miten kerrottava strukturoidaan.
Mallitarina kuvaa, miten kirjastonhoitajaksi tullaan ja millainen on oikea, hyvä kir-
jastonhoitaja. Sisäinen tarina kertoo, miten minusta tuli kirjastonhoitaja ja olenko
hyvä ja oikea kirjastonhoitaja. Seuraavaan kaavioon on koottu käsitteiden sisäinen
hierarkia ja käyttö tutkimuksessa.

Elämäntarina

Kertomus elämästä heijastaa elämää ja kertojan valintoja

Mallitarina

miten kirjastonhoitajaksi tullaan,

käsitys oikeasta ja hyvästä kirjastonhoitajasta

Sisäinen tarina

miten minusta tuli kirjastonhoitaja,

olenko hyvä kirjastonhoitaja
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Elämäntarinan kirjoittaminen

Kun elämäntarina-aineistoa käytetään tutkimuslähteenä, on otettava huomioon
eräitä kirjoittamiseen liittyviä näkökohtia. Kirjoittajilla on taipumus tulkita ja osin
korjata menneisyyttä nykyhetkestä käsin. Ajantasainen muistiinpano on kuin ku-
va, joka sisältää keskeneräisiä viivoja ja värejä, samoin kuin epätietoisuutta siitä,
mihin jokin tapahtuma johtaa. Päiväkirjassa on tulevaisuuden tutkijoiden käyttä-
män tulevaisuuspuun haaraumat ja valintavaihtoehdot näkyvissä, eikä kirjoittaja
voi vielä tietää, mitä valinnoista ajan mittaan seuraa. Jälkikäteen tehdyssä muis-
tiinpanossa ja kertomuksessa tulevaisuuspuun oksat on jo leikattu ja valintojen vai-
kutukset ovat näkyvissä. Kirjoittajilla on taipumus selittää valintoja siten, että ku-
vio on ehjä ja ratkaisut oikeita.

Elämäntarinaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kirjoittajan mielessä oleva
vastaanottaja, lukija. Kertoja valikoi, jättää pois, muistaa väärin ja unohtaa. Oleel-
lista ei olekaan se, tapahtuiko kaikki juuri kerrotulla tavalla, vaan se mitä valitaan
kerrottavaksi. Valinnoillaan kertoja ilmaisee eksplisiittisesti ja implisiittisesti suh-
dettaan kyseiseen teemaan. (Huttunen 2002, 36.) R. Samuel ja P. Thompson katso-
vat, että ihmiset ylipäänsä kertovat elämänhistoriastaan kahta myyttiseen mennei-
syyteen pohjautuvaa tarinaa: joko kadotetun paratiisin ja menneen kulta-ajan tari-
naa tai pimeästä valoon edistymisen tarinaa (Ylijoki 1998, 39; Samuel & Thompson
1990). Susanna Egan (1984) puolestaan on tunnistanut elämäkerta-aineistossa neljä
toistuvaa myyttistä elementtiä: paratiisi ja kadotettu paratiisi, sankarimatka, kään-
tymys ja kriisi.

Tutkijoiden näkemys sukupuolen vaikutuksesta elämäntarinan kirjoittami-
seen vaihtelee. Aiheesta on käyty vilkasta kansainvälistä keskustelua. Selkeimmin
tämän eron on katsottu pelkistyvän autonomisuus – relationaalisuus –akselille.
Mm. 1980-luvun feministisessä tutkimuksessa katsottiin miesten  tuottavan kerto-
muksissa itsensä autonomisina, itsenäisinä ja aktiivisina toimijoina. Sen sijaan nai-
set ja erilaiset vähemmistöt ja marginaaliryhmät kirjoittivat itsestään suhteessa
muihin ihmisiin ja osana yhteisöä. (Ks. Huttunen 2002, 39.)

Naiselämäkertojen tutkijat ovat myös tulkinneet eroa yksityinen – julkinen –
akselilla siten, että naisten omaelämäkerroissa painottuu yksityiseen ja henkilökoh-
taiseen elämään liittyvä tematiikka, kun taas miesten omaelämäkerroissa korostu-
vat julkisen elämänalueen tapahtumat ja saavutukset. Kolmanneksi on puhuttu
naiselämäkertojen fragmentaarisesta esitystavasta ja niiden ei-lineaarisesta luon-
teesta vastakohtana miesten kiinteämmälle ja lineaariselle esitystavalle. Neljäntenä
erottelevana tekijänä on pidetty kertojan aktiivisuutta: naisten elämäkertojen on
katsottu heijastavan passiivisen kohteen kerrontatapaa ja vastaavasti miesten ker-
tomusten aktiivisen toimijan roolia. (Ks. Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998, 7-25;
Jelinek 1980, 1986.) J. P. Roos on viitannut miesten ja naisten tarinoiden muodon
eroihin. Eroja löytyy niin kertomistavassa kuin kerronnan kohteissa (Roos 1988,
148).
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Hyvärinen, Peltonen ja Vilkko (1998, 12-15) ovat analysoineet 1990-luvun
keskustelua, jossa edellä kuvatut eroavuudet on kyseenalaistettu. Samalla on alettu
puhua ”liikkuvasta sukupuolesta”, jota tuotetaan alituisesti niin elämässä kuin
tekstissäkin (doing gender). Naista ei enää nähdä perusolemukseltaan tai sosiali-
saationsa perusteella passiivisena, fragmentaarisena tai relationaalisena, vaan eroja
on molempien sukupuoliryhmien sisällä. Kiinnostus myös omaelämäkerrallisen
ajan pohdintaan on kasvanut. Menneisyyden lisäksi elämäkertoihin kuuluvat ky-
symykset tulevaisuudesta.

4.3. Tutkimuksen lähdeaineistot ja niiden analyysi

Elämäntarina-aineisto

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa 2001 punnittiin erilaisia vaihtoehtoja koota kir-
jastohenkilöstön näkemyksiä. Eräs vaihtoehto oli verkossa toteutettava kysely.
Työnohjaajien esityksestä aineiston keruu päätettiin kuitenkin painottaa kirjoitet-
tuihin  elämäntarinoihin. Laadin yliopistokirjastojen henkilöstölle suunnatun
pyyntökirjeen sen jälkeen kun tutkimuksen viitekehys oli jo hahmottunut. Työni
ohjaajat kommentoivat kirjelmää. Testasin sitä myös Helsingin yliopiston opiskeli-
jakirjaston henkilöstön kanssa keskustellen.

Kirjoitusohje määriteltiin seuraavalla sivulla olevan pyynnön mukaisesti. (Aineis-
ton koko pyyntökirje LIITTEESSÄ).
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Yliopistokirjastojen henkilökunnalle  21.6.2001

Kirjoita elämänhistoriaasi

Toivon, että kesän levon ja rentoutumisen ohessa pohdit oman elämäsi vaiheita ja
lähetät muistiinpanosi tutkimustani varten. Elämänhistoria voi edetä esim. aika-
jaksoittain. Ratkaisevaa on se, mitä asioita itse pidät tärkeinä. Tutkimuksen kan-
nalta kiinnostavia ovat mm. seuraavassa mainitut  asiat. Kun työ vaikuttaa muu-
hun elämään ja päinvastoin, olen kiitollinen myös henkilökohtaisesta aineistosta.

- Miten, miksi ja missä vaiheessa valitsit kirjastotyön?
- Millaisia käännekohtia elämääsi ja työhösi on sisältynyt?
- Onko elämässäsi ja työssäsi ollut kriisivaiheita? Kerro niistä ja niiden seurauk-

sista.
- Onko kirjastotyö se ura, josta haaveilit? Ellei, mistä haaveilit?
- Millaisia asioita elämässä pidät erityisen tärkeinä?
- Ovatko näkemyksesi muuttuneet ajan kuluessa? Mihin suuntaan?
- Missä ovat sinun tärkeimmät henkilöverkostosi (kotona, omalla työpaikalla,

harrastuksissa, yliopistossa, muualla)?
- Millaisena näet käynnissä olevan muutoksen, jossa julkaisut ja palvelut digita-

lisoituvat?
- Mitä ajattelet tulevaisuudesta?

Pyyntökirjeessä ei siis määritelty täsmällisesti mm. maailmankuvatutkimuksen
keskeisiä käsitteitä (kuten arvot, ihmiskuva, yliluonnollinen) eikä tehty niihin liit-
tyviä suoria kysymyksiä. Kysymykset olivat epäsuoria (käännekohdat, kriisit, mitä
asioita elämässä pidät erityisen tärkeinä ja ovatko näkemyksesi muuttuneet ajan
kuluessa, mitä ajattelet tulevaisuudesta?).  Kyseessä oli tietoinen valinta. Syynä oli
tutkijan vakuuttuneisuus siitä, että kannattaa kuunnella kertojaa ja kirjoittajaa.111

Edellä on analysoitu elämäntarinan kirjoittamiseen liittyviä lainalaisuuksia. Kes-
keistä on, että kirjoittaja luo oman elämäntarinansa. Hän joutuu valikoimaan ja
suodattamaan mutta juuri siitä syystä hänelle tärkeimmät asiat nousevat esille ja
vähemmän tärkeät painuvat taka-alalle.

Ensimmäinen aineistonkeruuvaihe osui ajankohtaan, jolloin valmisteltiin
kaikkien kirjastojen toimintaan vaikuttanutta yliopistokirjastojen uuden atk-
järjestelmän avaamista asiakkaille. Kirjastoissa tulisi olemaan kiireinen syksy. Täs-

111 Taustalla oli mm. pitkäkestoisen kenttätyön kokemus Pohjois-Suomesta, jossa haastateltiin noin
100 henkilöä elämäkertamallia noudattaen. Ks. Sinikara 1988, 50-53; Spindler & Spindler 1971, 293-
295; Suolinna & Sinikara 1986, 167-170.
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tä syystä aineiston keruu ajoitettiin kesäaikaan. Lähetin juhannusviikolla 2001 yli-
opistojen kirjastonjohtajille sähköpostitse toivomuksen, että he jakaisivat pyyntöni
edelleen henkilökunnalleen ja mikäli mahdollista vastaisivat myös itse. Sähköpos-
tilla toteutettuna jakelu oli myös helppo hoitaa.  Katsoin, että johtajat ovat avain-
asemassa yliopistoissaan erityisesti muutosten toteuttajina ja tieto leviää heidän
kauttaan kattavasti kirjastoissa. Olin myös vuosien ajan osallistunut yliopistokirjas-
tojen johtajien kokouksiin, joten tunsit kirjastojen johtajat.

Lähetettyäni pyyntökirjeen sain ensimmäiset reaktiot sähköpostitse jo sa-
mana päivänä. Kirjoittajat kuvasivat innostustaan pohtia elämäänsä ja analysoida
sitä tutkimusaineistoksi. Ensimmäisten viikkojen aikana sain useita yhteydenotto-
ja. Eräissä keskusteluissa myös kävi ilmi, että omaan elämään syventyminen koet-
tiin sekä mielenkiintoiseksi että myös osittain pelottavaksi.112 Ensimmäisen melko
laajan aineiston sain heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Kirjoitin päiväkirjaani:

Luin aineiston kotona klo 21-22. Olin ihan huumaantunut ja tekstit herättivät voi-
makkaita tunteita. 113

Aineisto herätti paljon kysymyksiä ja kirjoitin päiväkirjaani neljä sivua kommentte-
ja ja tekstin herättämiä kysymyksiä. Olin entistä  vakuuttuneempi tutkimuksen
tärkeydestä ja juuri tällaisen aineiston osuvuudesta.

Kun erityisesti nuorten vastaajien samoin kuin miesten osuus jäi melko niu-
kaksi, aineistopyyntö julkaistiin myös tieteellisten kirjastojen lehdessä Signumissa
vuoden 2001 viimeisessä numerossa. Kyseisen numeron toimitusteknisistä syistä
johtunut myöhästyminen aiheutti sen, että vastausaikaa esittämääni ajankohtaan
jäi vain vajaat kaksi viikkoa. Sain kuitenkin joitakin uusia elämäntarinoita.

112 Tpk 2001, s. 38b, 51-52, 54.

113 Tpk 2001, s. 46-50.
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TAULUKKO 4. Elämäntarinallisen tutkimusaineiston peruspiirteet

Sukupuoli Naisia
miehiä

       24 (81%)
         6 (19%)

Ikäjakauma
(aineiston kirjoittamis-
ajankohta)

Yli 61-vuotiaita
51-60-vuotiaita
41-50-vuotiaita
20-40-vuotiaita

  9  (30 %)
10 (33 %)
  9  (30 %)
  2  (  7 %)

Virka-asema Kirjastosihteerit ja
kirjastoavustajat
kirjastonhoitajat ja
informaatikot
kirjastonjohtajat ja
osastonjohtajat

6 (20 %)

14 (47 %)

10 (33 %)

Aineiston laajuus Aineiston laajuus vaihtelee huomattavasti.
Suppeimmat 1-2 sivun vastaukset sisältävät lähinnä vain tii-
viit vastaukset esittämiini kysymyksiin.
Laajemmat 3-10-sivun vastaukset sisältävät elämäkerrallista ja
pohdiskelevaa henkilökohtaista ja työyhteisöön liittyvää ai-
neistoa
Laajimmat vastaukset (max. 35 sivua) ovat kattavia elämäker-
rallisia kirjoituksia.

Yliopistojen jakauma Aineisto jakautuu kahteen
pääryhmään:
Helsingin yliopisto
Muut  8 yliopistoa

        16 (53 %)
        14 (47 %)

Miesten kirjoittamien tekstien osuus aineistossa on pienempi kuin olisi toivottavaa.
Osaltaan tämä heijastaa kirjastojen henkilöstön naisvaltaisuutta. Syynä on var-
maankin myös seikka, johon jotkut miehistä viittaavat: oman elämäntarinan poh-
dintaa osana työn muutoksia ei koeta luontevana. Yli 40-vuotiaiden osuus on suuri
verrattuna nuorempiin ikäluokkiin.  Tulos heijastaa yliopistokirjastojen henkilös-
tön ikärakennetta, jossa suurten ikäluokkien osuus on huomattavan suuri.114 Lisäk-
si juuri vanhemmat ikäluokat ovat kokeneet koko käsiteltävänä olevan ajanjakson
1970-luvulta 2000-luvulle. Tämä on osaltaan lisännyt kiinnostusta pohtia muutos-
ten laajuutta oman kokemuksen kautta.  Merkille pantavaa on myös se, että aineis-
tossa painottuu akateemisesti koulutetun henkilöstön ja esimiesten osuus yliopis-
tokirjastojen koko henkilöstöön verrattuna.115 (Ks. kuvio 3)

114 Mm. Helsingin yliopiston kirjastoista eläkkeelle on jäämässä vuosien 2005-2015 välisenä aikana
lähes kolmannes henkilöstöstä. Suuret ikäluokat tulevat eläkeikään vuoteen 2011 mennessä.

115 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita kirjastojen henkilöstöstä oli vuonna 2004 noin 30
%, kun osuus käsillä olevassa aineistossa on noin 80 %.



83

Nuorten osuutta kirjastojen henkilöstöstä verottivat 1990-luvun lamavuo-
det, jolloin uutta henkilöstöä ei juurikaan voitu ottaa kirjastoihin. Nuorimman ikä-
luokan niukkuus vinouttaa jossain määrin aineistoa.

Jokainen elämäntarina tuo uuden näkökulman kirjastotyöhön. Tutkimusai-
neistoni elämäntarinat kuvaavat sitä sisäistä maailmaa, jossa kirjastojen työntekijät
yksilöinä elävät. Kiinnostuksen ja oivallusten ohella kirjoitukset ovat panneet poh-
timaan omaa roolia esimiehenä ja kirjastoa työyhteisönä. Elämäntarina-aineisto tar-
joaa elävän näkökulman yliopistokirjastojen maailmaan.

Muut aineistot

Päiväkirja-aineisto

Aloin pitää väitöskirjatyöhön liittyvää päiväkirjaa 1.5.2001 ja olen jatkanut sitä eri-
tyisesti intensiivisinä tutkimusperiodeina. Omat pohdinnat kirjastotyöstä, siihen
liittyvistä ongelmista ja ratkaisujen etsinnästä ovat osa tutkimusaineistoani. Olen
myös kirjannut kertyneen aineiston analyysiin liittyviä ajatuksia ja ideoita, samoin
kuin tutkimuksen ohjaajien arviointia työn etenemisestä. Muu oma päiväkirja-
aineisto on vuosikalentereihin ja muistioihin tehtyjä muistiinpanoja kokouksista ja
keskusteluista. Erityisen tarkasti olen pitänyt päiväkirjaa ulkomaisilla opintomat-
koilla 1992, 1998 ja 1999.

Haastattelut

Haastatteluaineisto on koottu lähinnä kirjastoalan kehitykseen ratkaisevasti vai-
kuttaneilta henkilöiltä. Professori Eeva-Maija Tammekannia olen haastatellut ke-
sällä 2001. Kirjallista aineistoa (ml. elämänkerrallista tietoa) hän on toimittanut tut-
kimuksen käyttöön usean kertaan vuosien 2002-2006 aikana. Professori Esko Häk-
liä on haastateltu helmikuussa 2002 ja haastattelu on julkaistu. Lisäksi osa kirjasto-
henkilöstön aineistosta on saatu haastatteluina. Haastattelujen lisäksi on käytetty
kirjastoalan lehdissä julkaistuja elämäkertoja. Entisen työyhteisöni henkilöstön
vuonna 1998 kirjoittamat kirjaston tulevaisuuden kuvat ovat auttaneet ymmärtä-
mään henkilöstön näkökulmaa muutoksiin.
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Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet ovat keskeisiä erityisesti hahmotettaessa yleisesti tietopalvelu-
alan, yliopistokirjastojen ja yliopistojen  kehitystä. Suomalaisista yliopistokirjastois-
ta ei ole kattavaa yleisesitystä. Niitä on käsitelty yliopistojen historioissa taikka
merkkivuosien kunniaksi laadituissa historiikeissa. Kirjastojen toiminnasta rapor-
toidaan vuosittain vuosikertomuksissa.  Samoin kirjastoalan järjestöistä on tehty
historioita tai historiikkeja. (Ks. Lilja 2001, 12-13.)  Kirjastoja koskevia suunnittelu-
asiakirjoja  on myös tuotettu runsaasti. Tutkittavalta kaudelta nousevat selkeim-
min esiin 1970-luku ja 1990-luku. 1970-luvulla tehtiin varsin paljon selvityksiä. (Ks.
esim. Mäkinen 1989.) 1990-luku oli puolestaan strategisten suunnitelmien laadin-
nan aikaa. Osa asiakirjoista on laadittu opetusministeriön tai sen asettamien toimi-
kuntien toimesta, osa on yliopistokohtaisia.

Suomessa kirjastojärjestöillä on kolme päälehteä: yliopistokirjastojen kannal-
ta keskeisin on Suomen tieteellisen kirjastoseuran lehti Signum. Tietopalveluseu-
ran Tietoasiantuntija ja Suomen kirjastoseuran Kirjastolehti ovat samoin alan tär-
keitä julkaisuja. Muita laajalevikkisiä julkaisuja ovat Helsingin yliopiston kirjaston
tiedotuslehti (Kansalliskirjasto vuodesta 2003 lukien) ja kirjastoautomaatioon pai-
nottuva Tietolinja. Alan tieteellisen tutkimuksen kannalta keskeinen aikakausjul-
kaisu on Informaatiotutkimus (aiemmin Kirjastotiede ja informatiikka), joka sisäl-
tää mm. eettisten kysymysten kartoitusta, informaatiotutkimuksen kehityksen ana-
lyysejä, ammattikuvan ja kansainvälisen kehityksen kirjoituksia sekä tietoja opin-
näytteistä. Viime vuosina verkkojulkaisujen ja lehtien määrä on lisääntynyt, mm.
Helsingin yliopiston kirjastojen Verkkari (per. 2000), Jyväskylän yliopiston, Tam-
pereen yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun kirjastojen verkkolehdet sekä am-
mattikorkeakoulukirjastojen Kreodi.116

Kirjastoalan lehdillä on merkittävä rooli uusien virtausten, käytäntöjen  ja
hiljaisten signaalien kuvaajina, kehittämistoimien analysoijina ja raportoijina mutta
myös alan identiteetin vahvistajina ja yhteisen maailmankuvan luojina. Lehdet tar-
joavat paikkakunnasta riippumatta mahdollisuuden perehtyä eri puolilla maata tai
kansainvälisessä kentässä käynnissä olevaan kehittämiseen, samoin kuin tutustua
eläkkeelle jäävien tai uusien avainhenkilöiden ajatteluun. Lehtien merkitystä ku-
vastaa se, että järjestöt ovat tiukassakin taloudellisessa tilanteessa pitäneet lehden
säännöllistä julkaisemista avainasiana.

116 http://pro.tsv.fi/stks/signumnew/index.htm (10.7.2007)
http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/verkkari.htm (2000-2006 9-10 numeroa/v,
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/bulletiini/index.php (2005-2006/3 numeroa/v),
http://www.kreodi.fi/index.asp 1999-2006 2-4 numeroa/v. (10.1.2007)

http://pro.tsv.fi/stks/signumnew/index.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/verkkari.htm
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/bulletiini/index.php
http://www.kreodi.fi/index.asp
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Aineiston analyysi

Keskeinen tutkimusaineistoni ovat kirjoitetut elämäntarinat. Pyrin niiden kautta
muodostamaan käsityksen tietoammatissa työskentelevien maailmankuvasta ja
muutoksista, joita tietoyhteiskuntakehitys on tuonut tullessaan. Käsittelen aineis-
toa kirjoittajien kuvauksena oman työ- ja henkilökohtaisen elämänsä merkittävistä
asioista,  valintatilanteista, käännekohdista ja kriiseistä. Ohjeistuksessa esitin muu-
tamia kysymyksiä, mutta muutoin kirjoittajat saivat vapaasti valita elämänhistori-
ansa muodon, järjestyksen ja pituuden.

Elämäntarinaa aineistona käyttävillä tutkijoilla on erilaisia luku- ja tulkinta-
tapoja. Erityisesti useiden sosiologien lukutapa on realistinen. Tällöin elämäkerta
on dokumentti, ikkuna tapahtumiin ja ilmiöihin, joista ne kertovat. Mm. Daniel
Bertaux on pitänyt oleellisena edustavuutta, joka syntyi vain riittävän suuren ai-
neistomäärän tuloksena. (Hyvärinen 1998, 311-336; Bertaux 1996; Roos 1988.)

Omassa aineistossani en ole tavoitellut tilastollista edustavuutta. En katso
saamieni elämäntarinoiden paljastavan koko totuutta yliopistokirjastojen henkilös-
töstä. Tähän vaikuttaa mm. se, että eri henkilöstö- ja ikäryhmien määrä on epäta-
sainen. Parhaiten aineisto kuvaa 1940- ja 1950-luvuilla syntyneiden, toisin sanoen
suurten ikäluokkien ajattelua. Henkilöstöryhmistä kirjastonhoitajien kirjoittama
aineisto on laajin.  Pyrin ankkuroimaan yksilöllisen kokemuksen historiallisiin ta-
pahtumakulkuihin käyttämällä kirjallista lähdeaineistoa, joka kuvastaa kirjastojen
ja yhteiskunnan muutoksia ajantasaisesti. Samalla kirjallinen aineisto tuo instituu-
tiotason tulkinnat, ratkaisut ja toimintamallit näkyviin ja luo taustan yksilölliselle
kokemukselle.

Tekstuaalinen tai narratiivinen lukutapa lähtee ajatuksesta, että elämäkerta
on kirjoitushetkellä tuotettu tulkinta elämästä ja ettei kieli ole koskaan läpinäkyvä
todellisuuden kuvausväline. Narratiivinen tutkimus on  kiinnostunut kerronnan ja
elämän välisistä suhteista. Tapa, jolla elämästä kerrotaan, on suhteessa kontekstiin.
(Hyvärinen 1998, 311-336; Huttunen 2002, 35)

Luen elämäntarinoita kunkin kirjoittajan yksilöllisenä kertomuksena, jossa
kertoja on tehnyt valintoja, mitä ja miten kuvaa, minkä tyylilajin ja perussanoman
valitsee. Kertomuksiin on vaikuttanut myös se, kirjoittaako kertoja tutulle vai vie-
raalle tutkijalle. Erityisesti Helsingin yliopistosta saamani aineiston kirjoittajista
valtaosa tuntee tutkijan. Tällöin joudun jatkuvasti reflektoimaan lukutapaani: lu-
enko enemmän tekstiä vai omaa mielikuvaani kirjoittajasta ja onko tuttuus tuonut
esteitä tai jarruja kirjoittajan tekstiin? Millaisia vaikutuksia lukijan sukupuolella ja
iällä on lukutapaan? Kuulun itse suuriin ikäluokkiin, olen nainen ja virkatyöni on
esimiestehtävä.

Aineiston analyysin peruskysymykset nousevat maailmankuvateorian ke-
hyksestä mutta kertomusten sisältö ratkaisee sen, mikä on tärkeätä. Ensisijainen
tavoitteeni on ymmärtää kertomusten kautta sitä persoonallista ja sisäistä todelli-
suutta, joka liittyy kirjastotyöhön ja muutosten kokemiseen. Teoria tarjoaa siten
lähinnä jäsentävän kehyksen katsoa muutoksia.  Aineistoa ei käytetä kumoamaan
tai vahvistamaan teoreettisia malleja taikka luomaan uutta teoriaa. Pyrkimys ym-
märtää edellyttää käytännössä monitieteistä lähestymistä. Ensisijainen viitekehys
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nousee uskontotieteellisestä tutkimuksesta, mutta hyödynnän analyysissa eräiltä
osin myös muita kvalitatiivisen tutkimuksen käsitteitä ja selitysmalleja.

TYÖHÖN LIITTYVÄT TEEMAT

Kirjastotyöhön tulon motivaatio
Sosiaalistuminen kirjastoon
Täydennyskoulutus
Urakehitys
Motivaatiomuutokset
Kriisit ja käännekohdat
Tietoteknologia (taidot ja työtehtävät,
asenteet)
Työyhteisön jäsenyys
Onnistumisen/epäonnistumisen koke-
mukset

HENKILÖKOHTAISEEN ELÄMÄÄN LIIT-
TYVÄT TEEMAT

Minäkäsitys
Ihmiskäsitys
Arvot
Uskonto ja elämänkatsomus
Onnellisuus / kärsimys
Perhe
Yhteisöt

KUVIO 5. Elämäntarina-aineiston sisällölliset teemat

Maailmankuvaan sisällytän ajattelun lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön,
joka on välttämätön yksilöllisen kokemuksen ymmärtämiselle. Luen elämäntarina-
aineistoa kiinnittäen huomiota erityisesti edellä kuvattuihin sisällöllisiin teemoi-
hin.

4.4. Lähdekriittisiä ja tutkimuseettisiä näkökohtia

Elämäntarinat maailmankuvatutkimuksen lähteinä

Metodisesti keskeinen kysymys on, missä määrin suhteellisen vapaasti ohjeistettu-
ja elämäntarinoita voidaan pitää luotettavina maailmankuvatutkimuksen lähteinä.
Liitteenä olevassa kirjoituspyynnössä olen määritellyt tutkimusaiheekseni tietoyh-
teiskunnan ja digitalisoitumisen vaikutukset yliopistokirjastojen henkilökunnan
elämään, ajatteluun, työhön ja yhteisöön. Kirjoituspyyntöä täsmennetään työuran
valintatilanteisiin ja elämän käännekohtiin ja kriisivaiheisiin. Edelleen kysytään,
millaiset asiat elämässä ovat erityisen tärkeitä ja ovatko näkemykset muuttuneet
ajan kuluessa sekä mitkä ovat tärkeimmät henkilöverkostot. Kirjoittajia pyydetään
myös pohtimaan julkaisuympäristön muutoksia ja omia näkemyksiä tulevaisuu-
desta.

Pyynnössä ei siten kysytä suoraan kirjoittajien arvoista, ihmis- tai minäku-
vasta, ei myöskään uskonnollisista näkemyksistä tai muista maailmankuvan osate-
kijöistä. Voidaanko näistä siis tehdä johtopäätöksiä? Ratkaisun taustalla ovat sekä
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omat aiemmat tutkimuskokemukset että elämäntarinoita koskevan tutkimuksen
teoreettiset lähtökohdat. Olen kenttätutkimukseen perustuvassa lisensiaatintyös-
säni117 pohtinut kysymystä, miten parhaiten voidaan saada tietoa kansanuskon
elävyydestä pohjoissuomalaisessa kylässä. Parhaaksi malliksi osoittautui elämä-
kertahaastattelun malli, jossa kertoja saattoi suhteellisen vapaasti kertoa omasta
elämästään ottaen esille niitä asioita, joita hän piti tärkeinä. Elämänvaiheiden muis-
telu nosti esille elämyksiä, tunteita ja muistitietoa. Tässä kontekstissa omien näke-
mysten ja kokemusten – myös yliluonnollisten kokemusten – käsittely oli luonte-
vaa ja antoi luotettavampaa tietoa, kuin olisi saatu suorien johdattelevien kysymys-
ten avulla.

Kokemukseni mukaan oman elämän kontekstissa kertojat käsittelevät niitä
asioita, jotka heille ovat tärkeitä. Haastattelu poikkeaa toki kirjoittamisesta erityi-
sesti siksi, että haastattelussa tutkija ja kertoja ovat kasvokkain, ja tarkentavia ky-
symyksiä on helppo tehdä. Tutkijan ilmeet ja eleet voivat vaikuttaa kertojaan estä-
västi tai rohkaisevasti. Sen sijaan omasta elämästä kirjoittava keskustelee enemmän
itsensä ja omien muistojensa kanssa, joskin myös hän on tietoinen tutkijasta, jolle
hän kirjoittaa. Myönnän, että tähän malliin sisältyy riskejä. Kirjoittajat voivat tulki-
ta väljän muotoilun eri tavoin. He voivat omasta viitekehyksestään käsin päätellä,
ettei tutkija ole kiinnostunut esimerkiksi siitä, millainen hänen suhteensa uskon-
toon on samassa kontekstissa, jossa puhutaan työhön liittyvistä asioista. Saatu ai-
neisto osoittaa kuitenkin, että kunkin kirjoittajan omakohtainen tapa käsitellä asioi-
ta, kuvata elämäänsä ja siihen liittyviä keskeisiä ihmisiä ja käännekohtia, on varsin
ilmaiseva. Arvoja ei tarvitse erikseen kysyä, sillä ne tulevat ilmi kerrottaessa omas-
ta elämästä ja sen valinnoista. Perustelen aineiston käytettävyyttä myös sillä, että
useimmat kirjoittajat ovat käsitelleet avoimesti myös kipeitä asioita ja kokemiaan
pettymyksiä.

Elämäntarinoiden ja elämänkertomusten tutkijat ovat pitäneet käännekohtia
ja siirtymiä oleellisina kerronnan jäsentäjinä. Mm. Satu Apo (1980, 187) on korosta-
nut omaa elämää käsittelevän kirjoituksen luotettavuutta maailmankuvaan ja elä-
mänhistoriaan kuuluvan tutkimuksen lähteenä silloin, kun henkilö itse strukturoi
kirjoituksensa. Kirjoittajan valinnat siitä, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomat-
ta, ovat merkittäviä. Helena Karento (1999, 68-69) viittaa useisiin tutkijoihin perus-
tellessaan omaelämäkertojen käyttökelpoisuutta laadullisessa tutkimuksessa ja
pohdittaessa tutkittavia ilmiöitä ”sisältä käsin”.

Tutkijan roolin vaikutus luotettavuuteen ja validiteettiin

Tutkijan suhdetta kohteeseensa on analysoitu useiden tieteenalojen piirissä. Psyko-
logian, sosiologian ja antropologian historiassa on esimerkkejä siitä, että tutkija

117 Sinikara 1988, 50-55. Ks. myös Sinikara & Suolinna 1980, 135-150. Lisensiaatintyö oli osa uskon-
tososiologista, dosentti Kirsti Suolinnan johtamaa pohjoisen kylän tutkimushanketta.
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heijastaa omaa itseään, asenteitaan ja odotuksiaan tutkimuskohteeseen ja toisaalta
siitä, miten tutkimuksen välittämä tieto vaikuttaa yhteisöön ja tutkijaan itseensä.
Refleksiivisyyttä on pidetty ihmistieteiden kompastuskivenä tieteellisen luotetta-
vuuden kannalta. (Puhakka 1977, 49-70.) Tutkimukseen kuuluu kuitenkin kak-
sisuuntaisuus: empiirisen tutkimuksen lisäksi on pohdittava tiedon rajoja. Tutkijan
oma elämäkerta tulee tärkeäksi syvenevässä tietämisen prosessissa. (Quinney 1973,
175.) Hänen on koko ajan suhteutettava toisiinsa kolme tekijää: ensiksi tutkittava
yhteisö, toiseksi oma viiteyhteisö ja oma elämänkokemus ja kolmanneksi tieteen
yhteisö pelisääntöineen. (Ks. Aro 1996, 28-37.)

Tunnen tutkimuskohdettani sisältä päin. Olen ollut muutosprosessien koh-
teena ja myös vaikuttamassa niihin aktiivisesti. En siis ole neutraali ulkopuolinen
tarkkailija. Olen kirjoittanut omaa elämänhistoriaani aluksi löytääkseni tekijät, joil-
la ohjeistaa muita. Kirjoittaessani tein unohduksiin painuneita löytöjä ja tunnistin
vahvasti arki- ja työelämän risteymät ja kytkennät.  Työuraan on mahtunut useita
kriisiaikoja ja rajanylityksiä, organisaatiomuutoksia, strategisten muutosten suun-
nittelua ja toteuttamista. Olen myös voinut oman yliopiston luottamushenkilönä,
konsistorin ja useiden toimikuntien jäsenenä, osallistua muutosten toteuttamiseen
erityisesti viimeisten 15 vuoden aikana.  Yliopiston sisäiset jännitteet ja ennakko-
luulot ovat osaltaan herättäneet kiinnostusta kirjastojen tutkimukseen. Rajojen
kohtaaminen on ollut sekä frustroivaa että aktivoivaa, sillä ne voidaan nähdä pei-
linä, johon kirjastoväki kuvastuu.

Tunnistan eri roolien vaatimukset. Tutkijana tehtäväni on irrottautua vai-
kuttajan roolista. Tutkijan eetoksen ydin on totuuden tavoittelu. Tästä syystä on
pyrittävä ymmärtämään tutkimuksen kohdetta osatekijöineen arvottamatta ja
muuttamatta sitä.

Tutkijan sisäryhmärooli ja tuttuus oli osalle kirjoittajista motivoiva tekijä,
kun taas toisille potentiaalisille kirjoittajille se muodosti kirjoittamisen jarrun.

Sain palautetta, että oli vaikea kirjoittaa tutulle henkilölle henkilökohtaisesta
elämästä ja näkemyksistä. Osa niistä, jotka ottivat yhteyttä kysyäkseen tarken-
tavia kysymyksiä, jätti kuitenkin vastaamatta. Syyt saattavat liittyä aineiston
henkilökohtaisuuteen ja kynnykseen antaa oman elämän tärkeitä asioita koske-
va kirjoitus tutkimuskäyttöön.
Toisaalta tuttuus myös auttoi aineiston saamista, sillä osa saaduista vastauksis-
ta perustui henkilökohtaiseen kontaktiin joko niin, että asianomainen otti yhte-
yttä kysyäkseen asiasta tarkemmin taikka ohimennen tavattaessa kysyin, oletko
vastannut ja kerroin olevani kiinnostunut hänen näkemyksistään. Mahdollisuus
keskustella asiasta etukäteen lisäsi kiinnostusta kirjoittamiseen. Samoin mah-
dollisuus kuulla tarkemmin sekä tutkimuksen tavoitteista että siitä tavasta, jolla
käyttäisin aineistoa, lisäsi kirjoitushalukkuutta.
Osalle vastaajista tuttuus oli olennainen peruste kirjoittamiselle. Tämä koski
erityisesti  ongelmakohtia käsitelleitä kirjoituksia. Kirjoittajat ilmaisivat voivan-
sa luottaa siihen, että heidän kirjoittamaansa käsitellään luottamuksella ja hei-
dän persoonaansa kunnioittaen. Tämä ei ehkä olisi ollut lainkaan mahdollista,
elleivät tutkija ja kertoja olisi tunteneet toisiaan ainakin jossain määrin.
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Kirjoituspyynnön avoimuus hämmensi joitakin vastaajia: kysyttiin, miksi lähet-
teestä puuttuu kysymys maailmankuvasta ja miten aion saada faktakysymyksistä
selville henkilön maailmankuvan.

Myös tutkijan sukupuoli vaikutti todennäköisesti saatuun aineistoon, sillä
miesten osuus aineistosta on niukempi kuin olisi toivottavaa. Osaltaan tutkimuk-
sen painotus henkilökohtaiseen aineistoon ja kirjoituspyynnössä esitetty toivomus
kuvata sekä henkilökohtaisen että työelämän muutoksia saattoi olla miehille vie-
raannuttava asia. Sain tästä parissa tapauksessa suoraa palautetta.118

Nuoria työntekijöitä kirjastoissa on vähän ja suuri osa heistä on tilapäisiä
työntekijöitä, kuten siviilipalvelumiehiä ja osa-aikaisia avustajia. Kirjasto ei välttä-
mättä ole heille keskeisin eikä pysyvä viiteryhmä. Tämä on osaltaan vaikuttanut
nuorten kirjoitushalukkuuteen. On myös mahdollista, että tutkijan ikä ja esimies-
tehtävä on vähentänyt nuorten kirjoitushalukkuutta. Toisaalta nuorella ihmisellä ei
myöskään ole samaa tarvetta arvioida elämäänsä ja sen vaiheita kuin varttuneem-
malla. Nuoren maailmassa nykyisyys ja tulevaisuus ovat luontevat ajattelun kiin-
topisteet.

Tutkimuseettiset kysymykset

Henkilökohtaisen elämän kuvaukseen liittyvän elämäntarina-aineiston käyttämi-
nen lähteenä luo omat vaatimuksensa tutkimusetiikkaan. Tutkija ei saa käyttää ai-
neistoa niin, että se vahingoittaa kertojaa. Olen pyytäessäni aineistoa luvannut, et-
teivät kirjoittajan nimi ja tunnistettavat elämäkertatiedot  tule  näkyviin tutkimuk-
sessa. Tarvittaessa käytän peitenimiä, joilla ei ole yhtymäkohtia henkilöiden oikei-
siin nimiin. Olen myös pyytäessäni aineistoa ilmaissut tarpeen käyttää sitaatteja
siksi, että kertomukset tuovat elävän puheen ja  kirjastoissa työskentelevien ihmis-
ten äänen kuuluviin. Sitaatteja pyritään käyttämään niin, ettei kirjoittajaa tunniste-
ta. Käyttäessäni kirjoittajien suoria lainauksia käytän tunnisteena juoksevaa nume-
rointia (L1-), jonka avain on ainoastaan tutkijan hallussa. Haastattelujen osalta ti-
lanne on toinen ainakin silloin, kun niissä käsitellään kirjastotoimintaan ja sen ke-
hitykseen liittyviä kysymyksiä. Niissä haastatteluun viitataan normaalina lähteenä.

Tutkimusaineiston arkistoinnissa noudatetaan tutkimuseettisiä ja yksilöä
koskevan tietosuojan periaatteita. Tietoja käytetään vain tutkimustarkoitukseen.

118 Eräs kiinnostuneista (mies) kertoi aloittaneensa elämänvaiheidensa pohdinnan, mutta pelästyi
ajatteluprosessia, joka osoittautui odotettua intensiivisemmäksi. Syynä oli, että pohdinta toi mieleen
epätoivottavia asioita eikä hän halunnut paljastaa tähän liittyviä ajatuksiaan tuntemalleen tutkijalle.
”… sanoi, että oman elämänsä muistelu on hurja prosessi ja pelottavakin: sitä katsoo ratkaisujaan
uudella tavalla ja näkee myös vääriä valintoja. Hän pelkäsi, että tulee kokonainen romaani ja liikaa
aineistoa.” Tpk 3.7.2001, 51. Myös toinen elämäkerran kirjoittajamies kuvasi kirjoitusprosessia ras-
kaaksi. Hän totesi, ettei ole tottunut ajattelemaan työasioita ja muuta elämää rinnakkain (Sähköpos-
ti tutkijalle tammikuussa 2002).
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5. YLIOPISTOKIRJASTON JA YLIOPISTON MAAILMAT

5.1. Kirjaston maailma

Kuten useat tutkijat ovat todenneet, maailmankuva voi olla yksilöllinen tai kollek-
tiivinen. Kiinnostavia kysymyksiä ovat, voidaanko kirjasto ja yliopisto nähdä omi-
na erillisinä maailmoinaan, sekä millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näillä maailmoilla
mahdollisesti on. Tarkastelen seuraavassa yliopiston kirjastoa ja yliopistoa käyttä-
en viitekehyksenä Padenin jäsennystä maailman käsitteestä (Luku 4.1.).

Kirjaston kieli ja merkitykset

Taylor puhuu intersubjektiivisesta merkityksestä todetessaan, että yhteisössä ihmi-
sillä on yhteinen kieli, jonka avulla he voivat ilmaista yhteisiä asioitaan. Intersub-
jektiivisen merkityksen juuret ovat kiinni yhteiskunnan eri instituutioissa ja yh-
teiskunnallisissa ja poliittisissa käytännöissä. (Taylor 1976, 214- 276, 1971, 1-51; Tuo-
mela & Patoluoto 1976, 214-216.) Ylijoki on tutkiessaan yliopistoyhteisöä heimonäkö-
kulmaa soveltaen todennut, että vasta kunkin tieteen kielen, käsitteistön ja argu-
mentoinnin oppiminen initioi henkilön kyseisen tieteenalan osaajaksi. Kieli on tie
tieteenalan ymmärtämiseen ja tunnustetun jäsenyyden saavuttamiseen. Yliopisto-
opiskelijoiden on siis sisäistettävä alan piilotietämys virallisen opetusohjelman
ohella päästäkseen heimonsa täysivaltaisiksi jäseniksi. (Ylijoki 1998, 130-157.)

Kirjastonhoitajan on tunnettava alansa kehitys, kuten kokoelmatyö, luette-
lointi- ja sisällönkuvailujärjestelmät, tieteellisen julkaisemisen kenttää, kirjastojen
organisoinnin samoin kuin tiedonhankinnan periaatteet ja keskeiset alan kehityk-
seen liittyvät vaikuttajat. Kirjastoissa työskentelevien on tunnettava laaja joukko
erityiskäsitteitä,  luokituksen ja indeksoinnin välineet ja mallit, kulloinkin käytössä
olevat kirjastojärjestelmät ja niihin liittyvän terminologian merkitykset samoin
kuin elektronisen kirjaston sisällöt ainakin pääpiirteittäin (sisältöjen ja palvelujen
tuottajat, käyttöliittymät, hakukoneet ja portaalit). Jatkuvasti tulee myös uusia ai-
neistoja ja uusia välineitä, jotka oman osaamisen lisäksi on voitava opastaa ja neu-
voa kirjastojen käyttäjille.119 Kirjastoalaa opiskelleille riittää, että mainitaan Ran-

119 Oma kokemukseni kirjastotieteen ja informatiikan opinnoista tukee Ylijoen näkemystä. Vaikka
kirjastotyön käytännöt voidaan oppia työssä, ei alan laajempaa näkemystä, historiaa ja  tutkimuk-
seen pohjaavaa viitekehystä voida oppia muutoin kuin yliopisto-opintojen kautta. Juuri tämä mer-
kitsi omissa opinnoissani kiinnostuksen lisääntymistä ja kirjastonhoitajan tehtävään kiinnittymistä.
Perusteiden tuntemus antaa hyvän pohjan myös muuttuvan toimintaympäristön hallintaan.
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ganathanin laki tai Boolen logiikka.120 2000-luvulla elektronisen kirjaston ja infor-
maatiolukutaidon (Information Literacy) käsitteet tavoitemäärittelyineen ovat yh-
distänyt yliopistokirjastoja kautta maailman.

Oman kielen olemassaolosta viestii se, että kirjastonhoitajilla on toisinaan
vaikeuksia tehdä toimintansa ja palvelunsa ymmärretyksi yliopistoyhteisössä.
Viestinnän ja koulutuksen valmistelussa yhä tärkeämmäksi on noussut vastaanot-
tajan kielen ymmärtäminen ja oman viestin sopeuttaminen siihen.  Kirjastot järjes-
tävät käyttäjilleen koulutusta, joka sisältää keskeisen terminologian ja malleja te-
hokkaaseen järjestelmien käyttöön ja tiedonhankintaan. Samalla kun tietoverkon
kautta tietovarannot ovat avautuneet entistä helpommin tavoitettavaksi, kirjastojen
rooli informaatiolukutaidon kouluttajana on tullut entistä tärkeämmäksi.

Oma kieli voi olla myös tietyn työyhteisön sisäistä puhetta, jolla ryhmä erot-
tautuu muista.121Kirjastojen henkilöstölehdet ja kirjastoalan julkaisut vahvistavat
oman kielen tuntemista ja omaksumista.

Kirjastot ovat omaksuneet kansainvälisen terminologian kulloinkin keskei-
sistä kielistä (saksa, englanti). Viime vuosikymmeninä englannin kieli ja yhteydet
anglosaksisiin maihin ovat tulleet yhä tärkeämmiksi niin suomalaisille kuin mui-
denkin pienten kielialueiden kirjastonhoitajille.122 Informaatiotutkimuksen kan-
sainväliset yhteydet suuntautuvat erityisesti Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, joissa
myös julkaistaan keskeiset tieteelliset lehdet. Kansainväliset alan järjestöt ovat luo-
dessaan alan ohjeellisia sääntöjä ja standardeja samalla vahvistaneet yhteisen kan-
sainvälisen kirjastoalan kielen muotoutumista.

120 S. R. Ranganathania pidetään modernin kirjastotieteen isänä. Hänen laajasti siteerattuja viittä
lakiaan on pidetty kirjastotieteen perusfilosofiana: 1) Books are for use, 2) Every person his or her
book, 3) Every book its reader, 4) Save the time of the reader, 5) The library is a growing organism.
Ks. Ranganathan, The Five Laws of Library Science, Madras Library Association, 1931 (Repr. 1963).

121 Mm. Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston henkilöstölehdessä julkaistiin sanastoa ja kaskuja
yleisimmistä kurssikirjoista ja kirjaston sisäisestä toiminnasta. Esimerkkeinä 1980-luvulta mm. Au-
rejärven kurssikirjan nimi Velkakirja, vekseli ja shekki = Vilppioppi, kaikki Allardtin kurssikirjat =
Eki-sedän kirjoja, Teologisen tiedekunnan vanhoihin vaatimuksiin kuuluvat kurssikirjat = Me-
tusalemeita,  tai vuodelta 1978: vedi vidi fugi = kurssikirjalainaamo, deus ex machina = tietokone,
ex nihilo nihil = määrärahat, noli me tangere = ei kuulu toimenkuvaani. Sanastoon sisältyvä huu-
mori sekä vahvisti yhteisyyttä että kevensi raskasta ja kiireistä työtä.  Ks. Kirjastoperinnettä ja elä-
mää 2000, 171-172.

122 Englannin kielen ylivoimaista asemaa pienten kielialueiden kirjastojen kannalta on kriittisesti
arvioitu mm. saksalaisten, englantilaisten ja tsekkien kirjastoalan linjauksia käsitelleessä seminaa-
rissa 2006. Ks. Workshop Prag 2006.
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Tiedon temppeli ja yliopiston sydän

Yhteisiä merkityksiä luovat metaforat

Onko kirjastoilla sellaisia kohteita ja toimintoja, joille kirjastoalaan tai tiettyyn kir-
jastoon kuuluvat antavat niin vahvan merkityksen, että nämä kohteet toimivat jä-
senyyden tai sosiaalisen identiteetin merkkeinä? Onko olemassa niin merkityksel-
lisiä kohteita, että niiden tuntemisen katsotaan kuuluvan alan sivistykseen, niitä
halutaan näyttää vieraille ja ne muodostavat kirjastohenkilöstöä yhdistävän sidok-
sen?  Yhteinen todellisuuden ja normien ymmärtäminen on tärkeätä yhteisön
muodostumiselle ja jatkuvuudelle. Tällä alueella tapahtuvat muutokset merkitsevät
myös kulttuurin perusluonteista muutosta.

Kirjastorakennusten merkitystä kuvastaa se, että kirjastoa nimitetään tiedon
temppeliksi (die heiligen Hallen). Vanhojen kirjastojen arkkitehtuurissa temppeli-
mäisyys on myös nähtävissä. Ilmaisu ihmiskunnan muisti kuvastaa sitä, että tutki-
jasukupolvien työn tulokset ovat läsnä ja käsin kosketeltavissa kirjastossa. ”Baby-
lonian, Egyptin ja Kreikan kukoistuskausista lähtien kirjastot ovat turvanneet
muistiinkirjoitetun tradition jatkumista ja välittämistä, ja siten mahdollistaneet ih-
miselle ominaisen kulttuurievoluution.”123

 Kansainvälisesti erinomaisiksi tunnustettujen yliopistojen, kuten Harvar-
din, Oxfordin ja  Cambridgen kirjastot ovat kautta maailman tunnettuja. Niiden
kokoelmien laajuus vetää puoleensa tutkijoita, samoin kuin kirjastojen maine ja
toimintamallit kirjastonhoitajia. Eeva Mäkelä-Henriksson totesi kuvatessaan Hel-
singin yliopiston kirjaston amanuenssitutkintoa 1940-luvulla, että vanhat ja arvok-
kaat yliopistokirjastot tuli tuntea ja tenttiä kirjallisen tai omakohtaisen tietämyksen
pohjalta. Vasta tällaisen tietämyksen omaava henkilö voitiin hyväksyä päteväksi
kirjastonhoitajaksi. (Mäkelä-Henriksson 1987, 11-24.)  Kansainvälisesti tunnettujen
kirjastomaailman kohteiden tuntemus oli tuolloin oleellinen osa kirjastosivistystä
ja oikeaa kirjastonhoitajuutta. Vaikka vastaavanlaista edellytystä ei enää sisälly-
kään koulutusvaatimuksiin, edellytetään ainakin kirjastonjohtajilta parhaiden kan-
sainvälisten mallien tuntemusta  ja kansainvälisen kehityksen seuraamista. Tästä
syystä vierailut, opintomatkat ja seminaarit ovat osa alan täydennyskoulutusta.124

123 Ks. Niiniluoto 1985, 5-22.

124 Tpk 1997, 41-42. Kirjoitin matkapäiväkirjaani hengästyneen kuvauksen siitä kokemuksesta, joka
syntyi seisoessani ensimmäisen kerran Bodleianin kirjaston sisäpihalla Oxfordissa, samoin kuin
katsellessani Duke Humphrey’s –kirjaston historiallista interiööriä ja kosketellessani kirjaston en-
simmäisiä hankintoja. Tunsin saaneeni initiaation astetta syvempään kirjastonhoitajuuteen. Ensim-
mäinen Oxfordin kirjasto toimi jo 1300-luvulla, ja vuonna 1488 valmistui Duke Humphreyn kirjasto
(Bodleian Library 1989). --- ”Bodleianin piha on todella ainutlaatuinen nähtävyys. --- Katsoimme Sir
Humphreyn kirjaston tiloja ja kokoelmia – kaunis, arvokas, huikaiseva tunne tieteen sukupolvien
ketjusta.” Vastaavanlaisen voimakkaan kokemuksen ovat tarjonneet mm. Harvardin Widener –
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Mm. Engelin suunnittelemaa Kansalliskirjaston rakennusta, joka on osa Helsingin
yliopiston arvokasta kiinteistöomaisuutta, on luonnehdittu erääksi Euroopan kau-
neimmista kirjastoista.

Arvokkaita kokoelmia omistavat kirjastot järjestävät näyttelyitä kokoelmis-
taan ja avaavat näin kirjaston aarteet kenen tahansa katsottavaksi. Muulloin näitä
suurimpia aarteita säilytetään suljetuissa ja turvallisissa tiloissa ja annetaan vain
valvotusti tutkittaviksi.125

Äärimmäisen kuvauksen kirjastonhoitajan roolista tiedon aarteiden vartija-
na esittää  Umberto Eco teoksessaan Ruusun nimi, jossa kirjasto kuvataan salai-
suuksia piilottavaksi labyrintiksi. Kirjastonhoitajan roolin määräävin piirre on por-
tinvartijuus.126

Kirjastoa on kuvattu myös yliopiston sydämenä. Ilmaisua käytettiin jo 1800-
luvulla Harvardin yliopistossa, kun yliopiston johto otti kirjastojen kehittämisen
omakseen ja lähti voimakkaasti tukemaan hyvän kirjaston luomista. Harvardin kir-
jastot kuuluvat nykyisin maailman laajimpiin ja tunnetuimpiin kirjastoihin.  Hel-
singin yliopisto käytti kirjastostrategiansa nimessä 1998 samaa ilmaisua. Kirjasto-
toimikunnan silloinen puheenjohtaja, vararehtori Mustajoki perusteli asiaa seuraa-
vasti: ”Sydän on elimellinen osa yliopistoa. Se kuvaa kirjastoa paremmin kuin ai-
vot. Sydän korostaa kirjaston roolia elimenä, joka pumppaa verta muuhun yliopis-
toon – tietoa perinteisesti kirjan tai nykyisin muussakin muodossa” (Mustajoki, Ra-
jamäki & Ruhanen 1997, 155-161).  Myös Tukholman yliopiston rehtori käytti sydän-
metaforaa vuonna 2002 kirjaston 25-vuotisjuhlajulkaisussa.127

Aktiivista yhteyttä akateemisen maailman kanssa osoittaa Cornellin yliopis-
ton rehtorin (emer.) luonnehdinta kirjastosta yliopiston vanhimpana opettajana,
joka tarjoaa oppijayhteisölle  valtavan tiedon kokonaisuuden.128

kirjasto, Stanfordin yliopiston kirjastot, Library of Congress ja British Libraryn uusiin tiloihin tutus-
tuminen jo ennen avaamista. Perusteena siihen, että on ollut mahdollista päästä sisälle myös kirjas-
tojen suljettuihin kokoelmiin ja tutustua sisäisiin toimintoihin on ollut globaali kirjastomaailman
jäsenyys. Tpk  1992; Tpk 1999.

125 Esimerkkinä: Muistiin painettua, Kansalliskirjaston kulttuuriaarteita 2004, jossa nostetaan esille
ja kuvataan kansallis- ja tutkimuskirjallisuuden arvokkaita kokoelmia. Vastaavanlaisia julkaisuja
tuottavat muutkin vanhoja kokoelmia omistavat kirjastot.

126 Eco 1984, 504, 584.

127 Rehtori Gustaf Lindencrona kirjoitti 2002: ”Stockholms universitets bibliotek är universitetets
hjärta. Ingenting ger ett klarare uttryck för vad ett universitet är än vårt bibliotek, centralt beläget
på campusområdets mitt, vars 1500 läsplatser ständigt är fullda med flitigt forskande studenter och
etablerade forskare.” Lindencrona 2002,7.

128 Kirjastonjohtaja Sarah E. Thomas siteeraa kirjaston verkkosivulla syyskuussa 2006 rehtori emeri-
tus Frank Rhodesia, joka katsoi kirjaston olevan ”Cornell’s oldest teacher, equipped with the most
comprehensive knowledge for serving a community of learners”. (Message from the University
Librarian september 2006,  http://campusgw.library.cornell.edu/about/message09-06.html.) (Vii-
tattu 10.2.2007) Sarah E. Thomas on nimitetty Oxfordin yliopiston kirjastojen johtajaksi 2007 lukien
ensimmäisenä ulkomaisena ja ensimmäisenä naisjohtajana.

http://campusgw.library.cornell.edu/about/message09-06.html.)
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Yliopistokirjastoissa kokoelmien arvo muodostuu ennen kaikkea käytön perusteel-
la. Paljon käytetty kirjasto kokoelmineen nähdään yliopiston kannalta arvokkaana.
Moderneja kirjastorakennuksia kuvataan usein yliopiston olohuoneen metaforalla.
Arvokkaan temppelimäisyyden sijasta oleellista on tällöin viihtyisyys ja yhteisen
kohtaamispaikan tarjoaminen yliopistoyhteisölle.

Kirjastoalan järjestöt arvojen ja identiteetin vahvistajina

Oman alan moraalijärjestyksen omaksuminen on keskeinen osa sosiaalistumista
tietyn ammattiryhmän kulttuuriin ja jäsenyyteen. Moraalijärjestys ilmenee tarina-
malleissa, henkilöhahmoissa ja juonityypeissä, joita kyseisessä kulttuurissa vallit-
see. Mallitarinat muovaavat oman alan ammattikuvaa ja käsitystä ammatin arvos-
tuksesta. Kirjastojärjestöillä on ollut merkittävä rooli kirjastojen kehittämisessä. Ne
ovat muokanneet yhteistä kirjastoalan maailmankuvaa, arvoja ja identiteettiä ja
luoneet vahvoja verkostoja. Seurojen julkaisemat lehdet ovat paitsi välittäneet uut-
ta tietoa myös käyneet keskustelua perusarvoista ja kirjastohenkilöstön identitee-
tistä.129

Vuonna 1929 perustettiin Roomassa Kansainvälinen kirjastoseurojen liitto
(IFLA). Suomen tieteellisten kirjastojen seura (nykyisen Suomen tieteellinen kirjas-
toseura) perustettiin samana vuonna.130 Tieteellisen kirjastoseuran merkitys henki-
lökunnan kouluttajana on ollut huomattava. Osallistuminen järjestötoimintaan on
myös harjaannuttanut jäsenistöä vaikuttamaan asioihin. 131  Suomen Kirjallisuus-
palvelun Seura  (nykyisin Tietoasiantuntijat) perustettiin samoin 1947. Taustalla
olivat ajan tarpeet, sillä sotakorvausteollisuus ja maailman kauppaan suuntautuva
teollisuus tarvitsivat kipeästi tietoa tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Pohjoismai-

129 Tieteellinen kirjastoseura alkoi julkaista vuonna 1955 monistettua tiedotuslehteä, joka muuttui
painetuksi Signum -lehdeksi 1968. Seuraavan vuoden alussa siihen yhdistyi Suomen Kirjallisuus-
palvelun Seuran Info-uutiset ja lehdestä tuli julkaisevien seurojen yhteinen äänenkannattaja. Vuon-
na 1986 Suomen Kirjallisuuspalveluseura perusti oman julkaisun  (Tietopalvelu, sittemmin Tieto-
asiantuntija) ja seurojen profiloituminen jatkui.

130  Ensimmäinen nimimuoto oli Suomen Kirjastonhoitajaseura. Seura rekisteröitiin vuonna 1939
nimellä Suomen tieteellisten kirjastojen virkamiesseura, jolla haluttiin korostaa jäsenkunnan painoa
toiminnassa kirjasto-organisaatioiden sijasta. Nykyinen nimi on Suomen tieteellinen kirjastoseura.
Seura on järjestänyt täydennyskoulutusta jäsenistölleen, osallistunut kansainväliseen alan järjestö-
toimintaan, tiedottanut kansainvälisestä kehityksestä sekä järjestänyt opintomatkoja ja kutsunut
ulkomaisia asiantuntijoita Suomeen. Ks. Kihlberg 1979, 8-13, 28.

131 Useat suomalaiset asiantuntijat ja kirjastojen johtajat ovat toimineet ja toimivat IFLA:n jaostoissa.
Prof. Eeva-Maija Tammekann toimi hallituksen jäsenenä useita vuosia  1990-luvulla. Ks. Sinikara
1991, 155-156. Pohjoismaista yhteistyötä on vahvistanut osallistuminen vuonna 1947 perustetun
Nordisk vitenskapelig bibliotekarforbundin (NVBF) toimintaan. Ks. Kihlberg 1979, 37-38.



95

nen ja muu kansainvälinen yhteistyö,  koulutus ja julkaisutoiminta ovat kuuluneet
seuran toiminnan peruselementteihin alusta alkaen.132

1980-luvulle tultaessa kirjastoalan seuroja ja yhdistyksiä oli jo useita. Aat-
teellisten seurojen rinnalle oli tullut henkilöstön palkkaus- ym. etujen kehittämi-
seen keskittyviä yhdistyksiä, kuten Tieteellisten kirjastojen virkailijat vuonna 1965.
Suomen kirjastopoliittisen yhdistyksen perustaminen vuonna 1969 liittyi suuria
ikäluokkia edustavan sukupolven nousuun ja näkemyseroihin vallassa olevan su-
kupolven kanssa. Arvoristiriidat sosialistisen ja traditionaalisen yhteiskuntajärjes-
telmän välillä syvensivät kuilua sukupolvien välillä. Havainnollinen esimerkki jär-
jestöjen vaikutusvallasta on se taistelu, joka 1970-luvulla käytiin Kirjastoseuran lin-
jauksista ja mm. Kirjastolehden päätoimittajuudesta. (Ks. Mäkinen 2001, 1-16) Tais-
tolaisia arvoja edustaneet kirjastoalan opiskelijat haastoivat Kirjastoseuran  sen
edustaman vanhoillisena pidetyn perusfilosofian vuoksi.

Eurooppalainen yhteistyö on voimistunut 1990-luvulla. Mm. LIBERin (Li-
gue des Bibliothèques Européennes de Recherche)  merkitys eurooppalaisten tut-
kimuskirjastojen yhteistyöelimenä on lisääntynyt.133

Normatiiviset ohjeistot ja arvot

Eettiset periaatteet profession edellytyksenä

Yliopistokoulutuksen käynnistyminen vahvisti kirjastotyötä ammatillisena urana.
Yhteiskunnallinen keskustelu eettisistä kysymyksistä oli poliittisesti värittynyttä
1970-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä keskustelua herättivät erityisesti tie-
teen ja teknisen kehityksen aiheuttamat arvomuutokset, jotka konkretisoituivat kä-
sitteisiin arvokriisi, arvoinvalidi, teknologinen imperatiivi. (Rosenquist 1987, 61-64;
Wright 1986.) Myös kirjastoalan sisällä oli tarve selkeyttää kirjastotyötä erityisenä
ammattina, professiona. Jotta tietty ala voisi tulla hyväksytyksi professiona, sillä
tuli olla oma määritelty eettinen koodistonsa.

Kirjastojärjestöt asettivat vuonna 1984  kirjastotyön etiikan työryhmän, jossa
oli edustaja seuraavista järjestöistä: Finlands svenska biblioteksförening, Kirjaston-
hoitajaliitto, Kirjastonhoitajat ja informaatikot, Suomen kirjastoseura ja Suomen tie-
teellinen kirjastoseura. Ryhmän laatimien periaatteiden takana olivat sekä yleiset

132 Seuran nimi muutettiin 1981 Tietopalveluseuraksi ja 2006 Tietoasiantuntijat ry –nimeksi.

133 Järjestön verkkosivut:  http://www.kb.dk/liber/ (viitattu 7.11.2006)

http://www.kb.dk/liber/


96

että tieteelliset kirjastot, samoin kuin alan ammatilliset järjestöt. Työryhmästä
puuttui sen sijaan yritysten tietopalvelua edustava Tietopalveluseura.

TAULUKKO 5.  Kirjastotyön suomalaiset periaatteet 134

Toiminta-alue Toiminnan periaatteet

Kirjastotyö ja yhteis-
kunta

Kirjastotyön tavoitteena on turvata kaikille ihmisille osallisuus ihmis-
kunnan henkisen kulttuurin saavutuksiin. Kirjaston työntekijät edistä-
vät tiedon ja ajatusten vapaata kulkua tarjoamalla asiakkaiden käyttöön
monipuoliset kokoelmat, niihin liittyvät palvelut ja oman asiantunte-
muksensa.

Asiakaspalvelu Kirjastotyön lähtökohtana on kunnioitus käyttäjiä kohtaan. Kirjaston
työntekijöiden tulee kohdella asiakkaita tasavertaisesti ja pitää salassa
heitä koskevat henkilökohtaiset tiedot. Ammattietiikkaan sisältyy tie-
don luottamuksellisen välityksen periaate. Kirjaston henkilökunta tu-
kee ja avustaa ammattitaidollaan kaikkia tiedontarvitsijoita.

Ammattitaito Kirjaston työntekijöiden tulee kehittää ammattitaitoaan ja välittää hy-
vää ammattikäytäntöä alan uusille työntekijöille.

Työyhteisö Kirjaston työntekijät toteuttavat ja kehittävät yhteistyössä kirjastotyön
tavoitteita ja käytäntöä sekä osoittavat arvonantoa muita alalla toimivia
kohtaan.

Periaatteet määrittelevät eräitä kirjastotyön yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä ydin-
arvoja. Kirjaston tulee edistää vapaata, monipuolista ja moniarvoista tiedonkulkua
ja tiedon saatavuutta. Kokoelmien tulee olla tasapuolisesti kaikkien käyttäjien saa-
tavilla ja tilaa tulee antaa myös vähemmistöjen näkemyksille. Kirjasto voi toimia
sensorina vain, jos kyseessä on YK:n ihmisoikeusjulistuksen tarkoittama ihmisyyt-
tä loukkaava aineisto. Kirjaston tulee myös kiinnittää huomiota sellaisiin käyttäjä-
ryhmiin, jotka ovat vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle, syrjäytyä.135

134 Tieteellisten kirjastojen lehdessä Signumissa julkaistiin periaatetyöryhmän luonnos kommentteja
varten vuonna 1986 (Kirjastotyön periaatteet 1986, 169). Työ herätti hyväksyntää, mutta myös ar-
vostelua. Kirjastotyön periaatteet oli tarkoitettu kaikkien kirjastoalalla työskentelevien noudatetta-
viksi. Ne jakaantuivat neljään alaryhmään: työn yhteiskunnalliseen missioon, kirjastonhoitajan ja
käyttäjän suhdetta määrittäviin arvoihin, kirjastossa työskentelevän vastuuseen omasta ammatti-
taidostaan ja  työyhteisön sisäisiin eettisiin periaatteisiin.

135 Tämä moniarvoisuus ja puolueettomuus oli eräs niitä kohtia, joissa Kirjastopoliittisen yhdistyk-
sen näkemykset erosivat muusta kirjastojen arvomaailmasta. Sosialistisen näkemyksen mukaan
kirjaston tuli toimia kasvattajana. Ks. Mäkinen 2001.
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Asiakaspalvelussa avainarvoiksi määritellään luottamuksellisuus, puolueet-
tomuus ja tasa-arvoisuus. Yksilönsuojaa tulee kunnioittaa. Kirjasto vastaa asiak-
kaan tarpeisiin ja asiakkaalla itsellään on vastuu siitä, mihin ja millä tavoin hän tie-
toa käyttää. Kirjastossa työskentelevillä on samoin vastuu ammattitaitonsa jatku-
vasta kehittämisestä ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ammattikäytän-
töön. Periaatteissa asetetaan myös työyhteisöä koskevia tavoitteita. Oleellista on
työtovereille osoitettu arvostus ja tuki sekä demokraattinen johtaminen.136

Periaatteista käytiin keskustelua mm. alan ammattilehdissä 1980-luvulla.
Periaatteiden  valmistumisen jälkeen keskustelu on ollut vähäisempää ja viittauk-
sia niihin näkyy alan julkaisuissa niukasti. Keskustelu arvoista ja etiikasta on nous-
sut uudelleen esille 1990-luvulla toimintaympäristön muutoksen ja strategisen
suunnittelun voimistumisen seurauksena.

Kirjastoalan kansainväliset eettiset koodistot

Vanhimmat kirjastonhoitajien eettiset koodistot luotiin Yhdysvalloissa jo 1900-
luvun alussa.137 Michael Gorman, Britanniassa ja Yhdysvalloissa vaikuttava kirjas-
toasiantuntija, on pohtinut arvoperustan pysyvyyttä erityisesti kahden länsimaisen
arvon välisenä jännitteenä. Niitä ovat yksilön vapaus ja yhteisön/yhteiskunnan
hyvinvointi. Jokainen  sukupolvi joutuu arvioimaan nämä perusarvot uudelleen.
Kirjasto on perinteisesti nähty  fyysisenä rakennuksena, jossa on kirjoja ja muuta
painettua aineistoa opiskelun ja tutkimuksen käyttöön. 2000-luvulla kirjaston pe-
rinteinen perustehtävä on edelleen yleispätevä. Kirjastoon kuuluvat palvelut, ko-
koelmat ja henkilöstö. Sen sijaan sidos aikaan ja paikkaan on muuttunut, sillä kir-
jaston palveluja ja kokoelmia voidaan käyttää paikallisesti tai virtuaalisesti.138

136 Vuonna 1989 esitellyistä periaatteista puuttui eräs merkittävä lause, joka oli vielä vuoden 1987
luonnoksessa: "Tässä työssä hyödynnetään kirjastoverkon ja tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia".
Tämä siirrettiin työryhmän kommenttiosuuteen. Kirjastoverkko korosti näkemystä kokonaisuudes-
ta ja jaetusta vastuusta. Samoin vuoden 1987 luonnoksessa esiintynyt sana solidaarisuus oli poistet-
tu vuoden 1989 periaatteista.

137 Eettisiä koodistoja olivat mm. The Librarian’s Canon of Ethics (1909); Code of Ethics; The Library
Bill of Rights (1938). Kaksi viimeistä ovat uusitussa muodossa edelleen käytössä, mikä kuvastaa
perusarvojen pysyvyyttä. Viime vuosikymmenien koodistoja ovat The Statement of Professional
Responsibility (1981); Code of Practice for Information Brokers (1993).

138  Gorman (2000, 6-14) soveltaa työssään seuraavaa arvomääritelmää : A value is an enduring be-
lief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an
opposite or converse mode of conduct or end-state of existence. A value system is an enduring or-
ganizing of beliefs concerning preferable modes of conduct or end-states of existence along a con-
tinuum of relative importance. Ks. Rokeach 1973, 8-14.
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Gorman analysoi neljän kirjoittajan (Ranganathan 1963; Shera 1973; Roth-
stein 1968 ja Finks 1989)  käsityksiä kirjastomaailman ydinarvoista ja tiivistää kir-
jastonhoitajuuden ydinarvot seuraaviin kahdeksaan kohtaan (Gorman 2000, 16-28):

TAULUKKO 6. Kirjastoalan kansainväliset ydinarvot

Ydinarvo Arvon konkretisointi

Ammattitaito, tiedon säilyttäminen

(Stewardship)

Kirjastojen tulee säilyttää tieto seuraaville sukupolville
ja huolehtia kirjastonhoitajien kasvatuksesta, jotta par-
haat ammatilliset arvot ja käytännöt säilyvät. Hyvä kir-
jastonhoitaja ansaitsee yhteisönsä kunnioituksen.

Palvelu (Service) Kirjastonhoitajien koko toimintaa leimaa  palvelun
etiikka, joka kohdistuu yksilöihin, yhteisöihin, yhteis-
kuntaan ja jälkipolville; palvelu on keskeinen kriteeri
arvioitaessa niin toimintapolitiikkaa kuin toimintapro-
sesseja.

Intellektuaalinen vapaus (Intellectual

freedom)

Kaikkien ihmisten on vapaassa yhteiskunnassa saatava
itse päättää, mitä he haluavat lukea ja nähdä ;
yhteisöjen kaikkien jäsenten intellektuaalista vapautta
tulee puolustaa, samoin vähemmistöjen mielipiteen il-
maisun vapautta; kirjaston tilojen ja palvelujen tulee olla
kaikkien saatavilla.

Järjenkäyttö (Rationalism) Kirjastopalvelut tulee organisoida ja niitä tulee johtaa
järkevällä tavalla; järjenkäyttöä ja tieteellisiä menetelmiä
tulee soveltaa kaikkeen kirjaston toimintaan.

Sivistys ja oppiminen (Literacy and
learning)

Kirjastot tukevat sivistystä ja oppimishalua, elinikäistä,
jatkuvaa oppimista; kirjasto on lukemisen opettamisen
keskus.

Tasa-arvoinen pääsy tallennettuun
tietoon ja informaatioon (Equity of
access to recorded knowledge and
information)

Kirjaston kokoelmien tulee olla kaikkien saatavilla ja
kirjastojen tulee toimia teknologisten ja taloudellisten
esteiden voittamiseksi ja avoimuuden vahvistamiseksi.

Yksityisyys (Privacy) Kirjaston käyttötiedot ovat luottamuksellisia;
kirjastojen tulee estää teknologian avulla tapahtuva kir-
jastotiedostoihin tunkeutuminen.

Demokratia (Democracy) Kirjastot puolustavat demokraattisen yhteiskunnan ar-
voja ja osallistuvat kasvatusprosessiin, jotta turvataan
demokratian säilymisen kannalta oleellinen kansalaisten
koulutustaso; demokratiaa sovelletaan myös kirjaston
johtamisessa.
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Kansainvälinen kirjastojärjestöjen liitto IFLA on kiinnittänyt toiminnan eettisiin
periaatteisiin huomiota perustamalla jaoston (FAIFE)139 ja hyväksymällä 75. yleis-
kokouksessaan Skotlannissa 2001 tiedon saannin ja ilmaisun vapautta korostavan
julkilausuman, joka koskee erityisesti kirjastojen toiminnan perusperiaatteita.140

Julkilausumaan sisältyy seuraavia periaatteita:
Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada ja välittää tietoa ilman rajoituksia.
Kirjastojärjestöt tukevat, puolustavat ja edistävät YK:n ihmisoikeuksien julis-
tukseen sisältyvää intellektuaalista vapautta.
IFLA korostaa, että sitoutuminen intellektuaaliseen vapauteen on kirjaston ja
informaatioammatin ydinvastuu kautta maailman. Tämä vastuu ilmaistaan eet-
tisten periaatteiden kautta ja osoitetaan käytännön toiminnassa.

Kirjastomaailman eettiset perusteet ovat varsin yhtenäisiä maasta riippumatta. Kir-
jaston tehtävänä on edistää tiedon ja ajattelun vapautta järjestämällä tasavertaiset
ja ammattitaitoiset palvelut kaikille yhteiskunnan jäsenille. Tietoyhteiskuntakehi-
tyksen aiheuttamia jännitteitä näihin periaatteisiin käsitellään tarkemmin luvussa
8.

Uudistavat rituaalit

Padenin mukaan erillisen maailman muodostava yhteisö uudistaa ja vahvistaa eri-
tyislaatuisuuttaan säännöllisesti toistuvien, syklisten rituaalien avulla. Uudistavat
rituaalit lisäävät yhteisön näkyvyyttä ja määrittelevät yhä uudelleen sen paikan
omassa laajemmassa yhteisössään. Eräs tapahtumien merkityksen indikaattori on
osallistujajoukko ja puhujien status. Kansallisesti merkittäväksi tunnistetaan tapah-
tuma, jossa on mukana presidentti tai joku ministereistä. Yliopiston kannalta mer-
kittäväksi voidaan tunnistaa tapahtuma, johon rehtori tai vararehtorit osallistuvat.
Samoin dekaanin osallistuminen korostaa merkitystä tiedekunnan näkökulmasta.
Kyseessä on symbolinen arvo, jonka osallistuminen tilaisuudelle antaa. Uudistavia
rituaaleja ovat erityisesti vuosijuhlat ja merkkipäivät mutta sellaisina voidaan pitää
myös muita vuoden kiertoon liittyviä tapahtumia, julkaisujen, palvelujen tai näyt-
telyjen julkistamistilaisuuksia.141

139 Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression
(http://www.ifla.org/faife/index.htm).  Jaoston  sivuille  on  koottu  eri  maissa  hyväksytyt  eettiset
koodistot. Suomea luettelossa ei mainita. (Viitattu 6.8.2006)

140 http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html (viitattu 6.8.2003)

141 Mm. Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto viettää joka vuosi lokakuussa vuosipäivää kirjaston
perustamispäivänä (Kirjasto perustettiin 23.10.1858). Taustana perinteelle on kirjaston pitkä historia
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastona.

http://www.ifla.org/faife/index.htm).
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html
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Yliopistomaailmassa kirjaston ikä on tuonut arvovaltaa, sillä vanhalla kirjas-
tolla on laajat ja arvokkaat kokoelmat verrattuna nuoriin organisaatioihin. Kirjasto-
jen merkkivuosijuhlat tai uuden kirjastotilan avajaiset kokoavat tiedeyhteisön ja
kirjastoalan kansallisia ja kansainvälisiä vaikuttajia. Kirjaston identiteettiä vahvis-
tavat historiateokset ja historiikit. Uudistavaan rituaaliin kuuluu, että sen yhtey-
dessä on mahdollista esittää organisaation synty ja kehitys, kriisiajat, taistelut ja
voitot. Kuvagalleriat entisistä johtajista antavat mahdollisuuden luoda heistä ker-
rottaessa   sankarikertomuksia tai kommentoida tappioiden kokemuksia. Yhteisön
historian, moraalijärjestyksen ja sankareiden tunteminen merkitsee henkilöstön so-
siaalistumista yhteisön jäsenyyteen.  Näihin liittyvä kerronta vahvistaa yhteisön
mallitarinaa ja yhteisön identiteettiä.142

Uudistavia rituaaleja ovat samoin kirjastohenkilöstön syntymäpäivät, joiden
avoimuus riippuu henkilön roolista kirjasto- ja yliopistoyhteisössä. Merkkihenki-
löiden eläkkeelle jääminen ja uuden johtajan nimitys luovat puitteet identiteetin
vahvistamiselle juhlineen, juhlakirjoineen ja mahdollisesti muotokuvineen.143

Vuosittain toistuvat tapahtumat, kuten kansainvälisten järjestöjen (IFLA,
LIBER) konferenssit tuovat uutta kehitystä esille, tekevät tunnetuksi muiden mai-
den ja maanosien kirjastotyötä, vahvistavat kansainvälistä kollegaverkostoa –
”globaalia kirjastonhoitajaperhettä”.  Kirjastojen paikallisen työyhteisön tapahtu-
milla (kesä- ja joulujuhlat, toistuvat seminaarit, yhteiset matkat) on merkitystä sii-
hen, mihin yhteisöön henkilöstö idenfioituu ja miten yhteisön (maailman) keskei-
set ja ajankohtaiset tavoitteet kuvataan. Osallistumisella tai poisjäämisellä voidaan
määritellä omaa suhdetta kuhunkin yhteisöön.

Globalisoituva kirjastomaailma

Edellä kuvatut tekijät luovat kirjaston maailmaa, joka on omaleimainen suhteessa
muihin maailmoihin. Sillä on alan kieli ja eettinen koodistonsa, kirjastoja kuvaavat
metaforat, omia mallitarinoita, jäsenyyden merkkejä ja merkityksiä. Ympäröivän
yhteiskunnan muuttuessa myös kirjaston maailma muuntuu ja uudistuu. Mihin

142 Olen myös itse ollut luomassa sankarikertomuksia puhuessani edeltäjistäni Opiskelijakirjaston
johtajina: Osakuntakirjastojen hoitajista nimekkäin oli Henrik Gabriel Porthan. Opiskelijakirjaston
ensimmäiseksi johtajaksi vuonna 1858 nimitetty Carl Collan oli myös Sylvian joululaulun säveltäjä
ja toimi yliopiston kirjaston johtajana ennen kuin kuoli koleraan 1860-luvulla. 1900-luvun alussa
johtajana toiminut Volter Kilpi oli samalla merkittävä kirjailija. Myös  Opiskelijakirjaston johtajana
1940-1970-luvuilla toimineeseen Kaarlo Laustiin liittyy paljon  sankarillisia kertomuksia sodan jäl-
keisen kirjaston rakentajana, markkinoijana ja vaikuttajana.

143 Professori Esko Häklin 60-vuotispäivää juhlistettiin laajalla juhlakirjalla, jonka kirjoittajajoukko
koostui suomalaisista ja kansainvälisistä tutkijoista. Ks. Mundus librorum 1996. Hänen eläkkeelle
jäädessään julkistettiin muotokuva.
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suuntaan kirjastomaailma on muuttumassa? Mikä on kirjaston henkilöstön osuus
tässä muutoksessa? Millaisia kokemuksia ja pelkoja muutokseen liittyy?

2000-luvulla yliopistojen kirjastojen muutostrendit ovat globaalisti varsin
samansuuntaisia. Kansainvälisten tapaamisten yleisaiheena on tietoisuus muutok-
sesta: on vastattava tiedeyhteisön ja sen julkaisutoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja
integroiduttava tutkimuksen ja opetuksen prosesseihin. Voidakseen  säilyttää kir-
jastomaailman identiteetin ja tehtävän, kirjastonhoitajien on siis oltava valmiita
muutoksiin. Uutta kirjastoa kuvaa mm. EU-komission kommunikea eurooppalai-
sen digitaalisen kirjaston rakentamisesta lähivuosina. Aloite liitetään tietoyhteis-
kunnan ja talouden kehittämisen kehykseen. Komissaari Viviane Reding kuvasi
elokuussa 2006 tavoitetta seuraavasti:

Our aim is to arrive at a real European digital library, a multilingual access point to
Europe’s digital cultural resources. It will allow, for example, Finnish citizens to
easily find and use digital books and images from libraries, archives and museums
in Spain, or a Dutchman to find historical film material from Hungary online.144

Digitaalisten tietosisältöjen määrän valtava kasvu sekä tähän liittyvät tehokkaan
tiedonhaun ja tallennuksen samoin kuin elektronisten tallenteiden pysyvän säily-
tyksen ja haettavuuden järjestäminen muuttavat perustavanlaatuisesti kirjastojen
tehtäviä. Uusien toimintamallien ja ratkaisujen löytäminen kuuluu Floridan ku-
vaaman superluovuutta vaativan henkilöstön tehtäviin. Kirjastot joutuvat raken-
tamaan uusia verkostoja, hankkimaan uutta erityisosaamista ja luomaan ratkaisuja
vaativiin ongelmiin, joihin eivät entiset ratkaisut riitä.

5.2. Yliopiston maailma

Kirjaston maailmaa on edellä hahmotettu kielen, metaforien, normien ja rituaalien
kautta. Seuraavassa pohditaan Padenin viitekehystä hyödyntäen yliopistoa maail-
mana, jonka osana yliopistokirjasto toimii. Tavoitteeni on arvioida, jakavatko kir-
jasto ja yliopisto yhteiset arvot ja merkitykset ja mikä on kirjaston paikka yliopis-
tossa. En pyri kattavasti kuvaamaan yliopiston maailmaa vaan ennen kaikkea kä-
sittelemään samoja elementtejä kuin edellä. Akateemisella kulttuurilla on eräitä
ihanteita ja arvoja, jotka erottavat sen muista yhteiskunnan instituutioista.145

144 (Viitattu 26.10.2006). Saatavissa:
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/news/index_en.htm

145 Mm. Mertonin (1968) mukaan tieteellisen tutkimuksen välttämättömyyksiä ovat universalismi

http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/news/index_en.htm
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Yliopiston ja tieteen kieli identiteetin ilmaisijana

Yliopistojen ja tieteen kansainvälisyys kytkeytyy yhteiseen kieleen. Kielellä voi-
daan tässä tarkoittaa sekä kulloistakin tieteen yleiskieltä että kunkin tieteenalan
omaa kansalliset rajat ylittävää kieltä. Tieteen yleiskieli on vaihtunut historian ku-
luessa. Eurooppalaiset yliopistot käyttivät kauan tieteen kielenä latinaa, jota lääke-
tiede käyttää tautien diagnosoinnissa edelleen kansainvälisenä kielenä. Lääkäreille
se tarjoaa eksaktin ja yleiskielestä riippumattoman universaalin välineen tietojen
vaihtamiseen. Opiskelijoiden perehdyttäminen  tähän kieleen alkaa jo pääsyko-
keessa. Alan kansainvälinen eksklusiivinen kieli on siis ehdoton edellytys ja avain
tieteenalan jäsenyyteen.

Yliopistojen kansainvälisin kieli on viime vuosikymmeninä ollut vakiintu-
massa englanniksi, erityisesti luonnontieteellisten alojen lingua francaksi. Luon-
nontieteellisten alojen väitöskirjat julkaistaan pääosin englanniksi ja näkyvyys eng-
lanninkielisessä tiedemaailmassa on välttämätöntä tieteellisten meriittien saami-
seksi. Englannin kielen valta-asemaa kuvastaa se, että tieteen arvioinneissa on vai-
kea menestyä, jos julkaisee pääosin kotimaisilla kielillä. Englannin kieli on voimis-
tumassa myös opetuksen kielenä. Taustalla on yliopiston kansainvälistymisen vaa-
timus, jota myös tieteen rahoittajat edellyttävät. Samalla englannista on tullut luon-
teva kieli erityisesti nuorille elokuvien, viihdemusiikin, Internetin ja pelien kielenä,
jonka käyttöä laaja matkustaminen tukee.

Kansainvälistä yleiskieltä erottelevampi on kunkin tieteenalan oma kieli, jo-
ka on keskeinen väline sosiaalistuttaessa tieteenalan traditioon.  Hyväksyntä täysi-
valtaiseksi tiedeyhteisön jäseneksi edellyttää alan käsitteistön, argumentointityyli-
en, klassikoiden ja keskeisten rajanvetojen hallintaa. Sosiaalistuminen tieteen
omaan kieleen on merkittävä osa opiskelua. Keskeinen tieteidenvälisen tutkimuk-
sen haaste on tämän kielimuurin ylittäminen. Toiselta tieteenalalta tulevan on vai-
kea saada hyväksyntää uusien ajatusten ja näkökulmien esittäjänä hänelle vieraalla
alueella, puhumattakaan itseoppineesta alan harrastajasta.

Yliopistoja jakaa arkielämässäkin näkyvä ero luonnontieteellisesti ja huma-
nistisesti painottuviin tieteenaloihin. Klassinen esimerkki tämän juovan tunnista-
misesta on C. P. Snown analyysi vuodelta 1959. (Snow 1993, 53-100). Hän on analy-
soinut terävästi humanistisia tieteitä ja luonnontieteitä kahtena yliopiston pääkult-
tuurina, joiden välillä näyttää vallitsevan vastakkainen, jopa vihamielinen suhde.

(väitteen tieteellinen arvo riippuu yleispätevistä kriteereistä), kommunismi (tieteellinen tieto on
yhteistä omaisuutta), puolueettomuus (tieteellisen tiedon riippumattomuus tutkijan henkilökohtai-
sista intresseistä) ja järjestelmällinen epäily (tulokset alistetaan kriittiselle keskustelulle). Hum-
boldtilaisen sivistysyliopiston ihanteissa korostetaan tieteen ykseyttä, opetuksen ja tutkimuksen
yhteyttä, yliopiston autonomiaa, akateemista vapautta ja sivistyksen merkitystä. Ihanteiden ohella
on keskusteltu yliopiston ”syntiinlankeemuksesta”, sillä ihanteiden sijasta todellinen arki on usein
kovaa kilpailua, klikkiytymistä ja välinpitämättömyyttä eettisistä ihanteista. Ks. Ylijoki 1998, 37-38;
Merton 1968.
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Näiden tieteenalojen perusta ja arvomaailma eroavat toisistaan, eivätkä niiden
edustajat useinkaan tunne toistensa tieteenaloja. Sittemmin Snow on lieventänyt
esittämäänsä kahtiajakoa ajatuksella kolmannesta kulttuurista.  Välittävänä kol-
mantena kulttuurina voidaan nähdä yhteiskuntatieteet. (Ylijoki 1998, 31-35)

Tieteenalojen kielen hallinta on haaste kirjastohenkilöstön ja tutki-
jan/opettajan välisessä suhteessa.146 Tiedeyhteisön luottamusta kirjastohenkilöstön
asiantuntemukseen ja ammattitaitoon vähentää kokemus välissä olevasta kieli-
muurista.

Yliopistomaailman symbolit

Yliopistomaailmassa identiteettiä ja arvostusta luovat tekijät ovat osin samoja kuin
yliopistokirjastoissa. Euroopan vanhimmat yliopistot kuuluvat usein myös par-
haimpien tutkimusyliopistojen joukkoon (Oxford, Cambridge, Edinburgh, Leiden
jne.).  Helsingin yliopiston kutsuminen kahdentoista huippuyliopiston joukkoon
2000-luvulla oli merkittävää paitsi oman yliopiston myös suomalaisen yliopistolai-
toksen kannalta.147

Tieteen paradigman uudistajat ovat tieteen sankareita, joita siteerataan ja
joiden tutkimuksiin toistuvasti palataan. He ovat saattaneet omana aikanaan koh-
data voimakasta vastustusta, jopa vainoa mikäli heidän näkemyksensä on horjut-
tanut vallitsevaa maailmankuvaa. Mielenkiintoista on myös uraa uurtavien tiede-
miesten eräänlainen karnevalisointi  (mm. Einsteinin yhteydessä voidaan kertoa
hänen huonosta koulumenestyksestään ja hänen kuvastaan on tullut eräänlainen
pop-idoli). Tavatonta ei ole sekään, että merkittävien tiedemiesten voidaan katsoa
lähenevän hulluuden ja nerouden välistä rajaa.

Henkilöiden asemaa tieteen kentässä ja tiedeyhteisössä ilmaistaan symboli-
en ja merkkien avulla.  Tohtorin hattu erottaa tiedeyhteisön initioidut jäsenet muis-
ta suomalaisessa yliopistomaailmassa. Sitä käytetään tilaisuuksissa, joissa on tar-
peen ilmaista sisäisiä hierarkioita ja arvostusta, kuten yliopiston lukuvuoden ava-
jaisissa, juhlakulkueissa ja promootioissa. Ylioppilaslakki puolestaan erottaa muis-
ta ne, joilla on oikeus pyrkiä akateemiseen yhteisöön koulutettaviksi.  Vanhoissa
Britannian yliopistoissa erottelevat symbolit ovat vielä selkeämpiä ja koskevat ko-
ko opiskeluaikaa. Niinpä opiskelijoiden on käytettävä yliopistoalueella mustaa
viittaa, jonka avulla on helppo tunnistaa eri vuosikurssien opiskelijat toisistaan.

146 Kirjastot ovat pyrkineet ylittämään tätä muuria uudistamalla työnjakoa siten, että kullekin tie-
teenalalle nimetään nimikkohenkilö, joka voi näin erikoistua tietyn alan kokonaispalveluihin ja pe-
rehtyä syvemmin kyseisen alan traditioihin, kieleen ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä oman kielen
keskeisyys saattaa myös olla syynä siihen, että oman lähikirjaston integrointi suurempaan kokonai-
suuteen koetaan pelottavana ja vastustettavana.

147 League of European Research Universities; http://www.leru.org. (Viitattu 7.11.2006)

http://www.leru.org./
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Fuksin viitta on pelkistetyin ja lyhyt, jatko-opiskelijan viitta pitkä. Tohtoreiden vii-
tat ovat värikkäitä ja näyttäviä.148

Historiallisia symboleja ovat mm. Turun akatemian ajoilta periytyvät sau-
vat, joita pedellit kantavat Helsingin yliopiston juhlakulkueissa, samoin kuin reh-
torin käädyt ja viitta, joilla rehtori erottuu ensimmäisenä vertaistensa joukossa.

Yliopiston muotokuvagalleria sisältää pääosin kanslerien, rehtoreiden ja
professorien muotokuvia. Muotokuvilla on suuri symboliarvo, sillä niiden kautta
professorin muisto säilyy jälkipolville hänen julkaisutuotantonsa ohella.  Näky-
vimmän paikan saavat ne professorit, jotka jälkipolvet ovat tunnustaneet laajim-
min vaikuttajiksi. Kun heidän työstään yliopiston ja kansakunnan puolesta kerro-
taan, vahvistetaan yliopiston identiteettiä merkittävänä vaikuttajana.149

 Muotokuvien symboliarvon paljastaa myös se, miten esimerkiksi Venäjän
keisareiden muotokuviin tai patsaisiin on suhtauduttu. Valtiollisten kriisien aikana
muotokuvat on pidetty näkymättömissä kansalaisilta niihin latautuneiden merki-
tysten vuoksi. Sen sijaan 350-vuotisjuhliensa yhteydessä (1990) Helsingin yliopisto
sijoitti juhlasalin näkyvimpään kohtaan sekä kuningatar Kristiinan että Aleksanteri
I:n veistokset. Kuningatar Kristiina perusti 1640 Turun akatemian, joka muutettiin
Helsinkiin 1828 ja josta Venäjän vallan aikana tuli Keisarillinen Aleksanterin yli-
opisto. Yliopisto tunnustaa näin kaikkien juhlatilaisuuksien yhteydessä valtiollis-
ten johtajien vaikutuksen yliopiston historiaan.

Tiedeyhteisön arvot

Ilmaistut arvot

Kriittisyys, luovuus ja pyrkimys totuuteen ovat tieteen perusarvoja, jotka on määri-
telty niin yliopistojen asiakirjoissa kuin tutkijoiden eettisissä ohjeissa. Lisäksi va-
paus ja autonomia kuuluvat yliopistojen arvokeskustelun ydinkäsitteisiin. Helsin-
gin yliopiston vararehtori Thomas Wilhelmsson (2000, 22-25) kuvasi yliopistolais-
ten arvokeskustelun tuloksia seuraavasti:

Lähtökohtana on, että yliopiston tulee koostua vapaasti ajattelevista tutkijoista ja
opettajista, minkä vuoksi sillä ei voi olla mitään yhtenäistä yliopiston johdon vah-
vistamaa arvojärjestelmää. Yliopiston tulee olla moniarvoinen. …

148 Ks. Tpk 1997, 10.

149 Tällaisia muotokuvia ovat mm Helsingin yliopiston lehtikahvilassa olevat Lönnrotin, Snellma-
nin, Topeliuksen ja Wallinin muotokuvat.
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Pyrkimys tietoon ja totuuteen ovat yliopistollisen toiminnan peruslähtökohta. Tä-
mä on tutkijalle arvo, joka on ylitse muiden. Kriittisyys on totuuteen pyrkivän tut-
kijan perusasenne…. Uuden etsiminen ja löytäminen edellyttävät luovuutta. …
Näiden pyrkimysten edellytyksenä on yliopiston autonomia. ..
…sivistyksen luominen ja säilyttäminen on perinteisesti ollut yliopistojen tehtävä.

Professoriliitto on vuoden 2001 lopulla julkistamissaan professorien eettisissä oh-
jeissa määritellyt tiedeyhteisön perusarvot150 seuraavasti:

Tiedeyhteisön perusarvoja ovat tieteen perinnön vaaliminen ja kehittäminen, tulos-
ten totuudellisuus ja julkisuus, tiedon jatkuva kriittinen arviointi ja kaikkien yh-
denvertainen oikeus tieteen tulosten soveltamiseen ja kehittämiseen.

Eettisissä ohjeissa (2001) katsotaan, että samalla kun tieteellisen tiedon merkitys
yhteiskunnassa on korostunut, professorikunnan yhteiskunnallinen vastuu on
kasvanut. Ulkoisen rahoituksen ja yhteiskunnallisten palvelutehtävien lisääntymi-
nen on vahvistanut  yliopiston ja yhteiskunnan suhteita ja muuttanut professori-
kunnan toimenkuvaa.

Helsingin yliopisto määritteli  samoin strategiassaan 2007-2009 perusarvoik-
seen kriittisyyden, luovuuden ja pyrkimyksen totuuteen. Yliopiston tehtäväksi
määritellään  kolmiajon perusteella: luoda uutta tietoa ja tieteellistä ajattelutapaa,
kouluttaa monipuolisia ja vastuullisia eri alojen asiantuntijoita sekä tukea sivistys-
tä, yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvointia.151 Uskontotieteen professori René
Gothóni on problematisoinut käsitystä tieteen perusarvoista kysyen, eikö ensisijai-
nen tehtävä ole ymmärtämisen lisääminen.152

Yliopistolain 2 § takaa korkeinta opetusta antaville organisaatioille au-
tonomian, joka varsin usein nähdään yliopistolaitoksen perusarvona, jopa pyhänä
arvona.153 Yliopistojen autonomian loukkaaminen koskettaa koko yliopistolaitok-

150 Professorin eettiset ohjeet 2001: http://www.professoriliitto.fi/ajank30.html.
(Viitattu 10.10.2006)

151 Helsingin yliopiston strategia 2007-2009: http://www.helsinki.fi/lyhyesti/strategia/index.html
(Viitattu 10.10.2006)

152  Gothóni viittaa  Richard Rortyn ja Hans- Georg Gadamerin tutkimuksiin. Hänen mukaansa tie-
teen tarkoitus ei voi enää olla niinkään totuuden etsiminen kuin ymmärtämisen lisääminen. Ym-
märtäminen (Verstehen) ei ole metodi eikä metodologia vaan olemisen perussuuntima, jonka poh-
jalta miellämme itseämme ja olemistamme maailmassa sekä suhteessa muihin ihmisiin ja ympäris-
töön. Gadamer kritikoi tiedeyhteisöä käsitteiden analyysin abstraktisuudesta, jonka seurausta on
todellisuuden abstrahointi akateemiseksi peliksi, jolla ei ole riittävää kiinnekohtaa arkitodellisuu-
teen. (Gothóni 2004, 37-49; Gadamer 1995, 11-124; Rorty 2000, 23-25.)

153 Yliopistolaissa yhteiskunta määrittelee yliopistojen keskeiset tehtävät ja arvot seuraavasti (Yli-
opistolaki 27.6.1997/645  4§): Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä
ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovai-
kutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yh-

http://www.professoriliitto.fi/ajank30.html
http://www.helsinki.fi/lyhyesti/strategia/index.html
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sen identiteettiä. Siksi jo epäily tällaisesta loukkauksesta herättää keskustelua ja
käynnistää puolustuksen.154 Autonomiaan on katsottu kuuluvan myös yliopiston
halu ja kyky ratkaista ristiriitatilanteet omassa keskuudessaan.155 Yliopistoa on voi-
tu ihanteellisesti kuvata myös ”tieteen kirkkona”, jolla on vuosisataiset yli aikojen
ulottuvat tavoitteet ja jota eivät ohjaa yhteiskunnalliset suhdanteet.156 Autonomian
käsitteen moniselitteisyyttä on kritikoinut mm. Mustajoki (2002, 29-30). Hän väit-
tää kärjekkäästi, että kyse on mantrasta, jota käytetään epämääräisesti ja jota voi-
daan tulkita kulloinkin tarkoituksenmukaiselta kannalta ja käyttää myös epäeetti-
sesti omaa etua ajettaessa.

Yliopistomaailman keskeinen arvo ja ihanne on akateeminen vapaus, joka
tarkoittaa niin tutkimuksen, opetuksen kuin opiskelun vapautta. Vapaus näyttää
siis olevan sellainen akateemisen maailman perusarvo, johon sekä sitoudutaan että
sen kautta erottaudutaan muista. Vapaudella on luonnollisesti kääntöpuolensa.
Akateemisessa maailmassa se ei myöskään koske kaikkia. 1990-luvun tehokkuus-
vaatimukset ja tulospaineet ovat aiheuttaneet ristipaineita juuri siksi, että ne soti-
vat vapauden perusarvoa vastaan. (Ylijoki 1998, 40-44.) Totuus ja vapaus yliopis-
ton keskeisinä arvoina voidaan myös kytkeä kristinuskon perusviesteihin: Totuus
on tekevä teidät vapaiksi. Mielenkiintoinen kysymys onkin, missä määrin kris-
tinuskon perusviesteistä on tullut niin alitajuisia länsimaisen maailmankuvan vies-
tejä, ettei niitä tunnisteta kristillisiksi.

Tutkimus on arvostetuin akateemisen maailman tehtävistä. Saavutukset
tutkimuksen piirissä ovat perinteisesti olleet keskeisiä palkinnan perusteita.  Ope-
tuksen arvostaminen on huomattavasti vaihtelevampaa, ja siinä näyttäisi olevan
sukupuolisidonnaisia eroja. Ylijoen mukaan naiset arvostavat opetustehtävän
myönteisiä kokemuksia miehiä enemmän.157

Arvoperustaa määriteltäessä kilpailua ei nimetä arvoksi muutoin kuin välil-
lisesti puhuttaessa tieteen korkeasta laadusta. Laadun merkitys tunnustuksesta ja
voimavaroista kilpailtaessa on korostunut mm. arviointien myötä. 1990-luvulla tu-

teiskunnallista vaikuttavuutta. (Muutos 30.7.2004/715). Yliopistojen tulee pyrkiä keskenään yhteis-
työhön siten, että niiden kesken vallitsee tarkoituksenmukainen työnjako. Yliopistojen tulee järjes-
tää toimintansa siten, että tutkimuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa saavutetaan korkea kan-
sainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

154 Vuosina 2005-2006 yliopistojen rehtorit ovat ottaneet kantaa mm siihen, voiko opetusministeriö
pakottaa yliopistot vähentämään henkilöstöään tai organisoimaan palvelunsa ministeriön päättä-
mällä tavalla. Myös uuden palkkausjärjestelmän yhteydessä professorikunnan edustajat ottivat
voimakkaasti kantaa.

155 Esimerkki tästä oli mm yliopiston päätös, että vuoden 1969 hallinnonuudistusprosessin vaikeat-
kin ristiriitatilanteet ratkaistaan sisäisesti kutsumatta virkavaltaa apuun. Ks. Juva 1990, 62-63.

156 Manninen 1984, 131-138. Professori Matti Kuusi korosti tieteen autonomian koskemattomuutta
kuvatessaan yliopistoihannettaan.

157  Ylijoki 1998, 45-47, 52-53; Clark 1986, 44-45; Ruscio 1987, 344.  Epäselvää on kuitenkin, liittyvät-
kö erot enemmän puhetavan vai asennoitumisen eroihin.
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losjohtamiseen kytkettiin kansainvälisten mallien mukaisesti mm. huippuyksikkö-
käsite, jonka avulla haluttiin nopeuttaa parhaiden tutkimusyksikköjen etenemistä
jakamalla niille lisäresursseja. Tämä on voimistanut kilpailua paremmuudesta ja
samalla nostanut näkyviin hierarkioita parempien ja huonompien yliopistojen, tie-
dekuntien ja laitosten välillä. Paremmuuden ja tulosten kriteerit ovat samalla arvo-
kysymyksiä. Toisaalta kilpailu tunnustuksesta, resursseista ja viroista on ikiaikai-
nen yliopiston toimintaan kuuluva asia, joka tunnustetaan niin rehtorien juhlapu-
heissa kuin laitosten kahvipöydissä. Viimeisen vuosikymmenen aikana kilpailu on
entistä vahvemmin siirtynyt kansainvälisille areenoille, mm. EU:n tutkimusrahas-
toihin.

Arvot akateemisessa arkielämässä

Professoriliiton ohjeet kuvastavat tavoitteellisia arvoja, jotka vaativat kohtelemaan
opiskelijoita tasapuolisesti ja  tasa-arvoisesti. Tavoitearvojen ja todellisten arvojen
ristiriitaa kuvastaa  julkisuudessa  käyty keskustelu, jossa otetaan kantaa mm.
älyyn ja tehokkuuteen ihmisen arvoa määrittävinä tekijöinä. Professori Wibergin
mukaan:

Vain älyllisesti korkeatasoista ihmistä on mahdollista arvostaa. … Miksi kunnioit-
taa hitaasti väitöskirjaa tekevää assistenttia, leipääntyneitä lehtoreita ja ylimielisiä
hallintovirkamiehiä tai seksuaalisesti häiritseviä opiskelijoita? (Wiberg 2002, 2).158

Professori Timo Veijola, teologi ja kansainvälisesti arvostetun huippuyksikön joh-
taja asettui kirjoituksessaan eri kannalle. Hänen mukaansa professorin tuli tukea
nimenomaan niitä, jotka tarvitsevat opinnoissaan tukea. Veijola (2002) totesi myös:

Jos (Wibergin) näkemys olisi yleisesti vallalla, yliopistoyhteisö olisi vielä nykyistä-
kin ahdistavampi työpaikka. Professorin ja työyhteisön jokaisen muunkin jäsenen
olisi joka päivä ansaittava kunnioituksensa ja olemassaolon oikeutensa.

Kilpailuproblematiikkaa pohtii myös professori Reijo Wilenius 2001 haastattelus-
sa159, jossa hän toteaa:

Olin nähnyt, että yliopistokin osasi olla hyvin kova ja raadollinen paikka. Ihmisten
elämä on yhtä kilpailua muiden ja omien saavutusten kanssa. Ei riitä, että on pro-
fessori, pitää olla tunnettu professori. Sekään ei riitä, koska pitää olla akatemiapro-

158 Valtaosa professoreista on toki vahvasti sitoutunut yliopiston opettajan tehtäväänsä ja ohjaa, tu-
kee ja kouluttaa opiskelijoitaan vaivojaan säästämättä.

159 Pollari 2001.
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fessori. Kun se on saavutettu, voi haaveilla Nobel-palkinnosta. On loputon kierre
hankkia toisilta tunnustusta.

Systemaattinen arviointi on tullut osaksi yliopistojen toimintaa ja kohdistuu niin
opetukseen, tutkimukseen, palveluihin kuin hallintoon. Laatuun ja sen arviointiin
on sisäänrakennettuna kilpailun arvo. Yliopistoissa tämä näkyy arvosanoissa,
promootioiden priimusmaisterien ja –tohtorien julkistamisessa ja, mikä oleellista,
kilpailuna  parhaista opetus- ja tutkimusviroista ja apurahoista. Huippuyksikköpo-
litiikan rakentaminen on entisestään vahvistanut kilpailuelementtiä. Yliopistojen
elämä on jatkuvan ja uusiutuvan kilpailun läpitunkemaa.

Kilpailu jakaa ihmiset voittajiin ja häviäjiin. Kilpailu korostuu professorien
virkojen täytössä, jonka seurauksena elämäura voi sulkeutua kohtalokkaasti. Tut-
kijan ammatti saattaa johtaa tekijänsä voimakkaisiin ja uuvuttaviin ristipainei-
siin.160Työkeskeistä elämäntapaa ruokkii toisaalta tutkimustyön kiinnostavuus
mutta myös kilpailun pakko. Ongelmaksi tämä muodostuu yksilön uupuessa tai
sairastuessa. (Ks. esim. Hämäläinen 2000, 20-22.)

Kilpailun koveneminen ulottuu opiskelijamaailmaan. Vuonna 2001 neuvon-
tapsykologi kirjoitti opiskelijoiden pelkäävän yhä enemmän epäonnistumista ja
sitä, että tästä aiheutuvaa leimaamista. Tilanne on muuttunut siten, että kun aikai-
semmin pidettiin epäonnistuneina vain niitä noin 10 %:a, jotka olivat heikoimmin
menestyneitä, vuonna 2001 epäonnistujia näytti olevan jo 80 %. Niinpä tavallinen
ja tavanomaisesti menestyvä saattoi  saada häviäjän leiman, koska ei kuulunut
parhaimmistoon. (Ahokas & Pasanen 2001, 3-5.)

Tutkimuksen ja opetuksen vapaus samoin kuin tiedeyhteisön autonomia
ovat taustalla niissä voimakkaissa reaktioissa, joita professorit, ainelaitokset ja
myös tiedekunnat ovat kohdistaneet mm. valtiovallan toimesta toteutettuihin uu-
distuksiin. Näitä ovat mm. uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto, laatujärjes-
telmät, tutkinnonuudistus ja arvioinnit. Palkkausuudistus herätti erityisesti profes-
sorikunnassa voimakkaita reaktioita, jotka Helsingin yliopistossa kohdistettiin reh-
toriin ja yliopiston hallintoon. Vapauden ja kriittisyyden arvot näyttävät toteutu-
van sikäli, että tutkijat ja opettajat voivat vapaasti ilmaista kärjekästä arvostelua.161

Rehtorin on mahdollista todeta julkisessa puheessaan, että keskustelussa on ollut
joitakin ylilyöntejä, mutta tämän vahvempaa paheksuntaa tai sanktioita akateemi-
sen johtajan ei kuulu ilmaista edes kohtuutonta kritiikkiä kohtaan.

160 Kilpailun kovuutta kuvaa mm. Japanin-tutkija Minna Eväsoja kirjoituksessaan 15.11.2006:
”Itse ajattelin, että kaikki muuttuu,  kun väittelen – kaikki muuttuikin. Apurahojen saanti vaikeutui
merkittävästi, opetusta ei saa, koska väitellyt on liian kallis opettaja, ja virkoja ei etenkään pienillä ja
harvinaisemmilla humanistisilla aloilla ole tarjolla. Ei riitä, että väittelijä on hyvä. Väitelleen tulee
olla erinomainen, kansainvälinen ja uhrautuvainen, valmis muuttamaan ulkomaille ja kilpailemaan
kovan kansainvälisen huipun kanssa.”

161 Esimerkiksi Simo Parpolan kirjoitus Kanavassa 2005 ja professorien kannanotot Helsingin Sa-
nomissa uuden palkkausjärjestelmän taisteluissa samana vuonna.
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Akateemiset initiaatioriitit ja sykliset rituaalit

Yliopiston maailmaan kuuluvat oleellisesti perinteet ja rituaalit, joiden kautta hoi-
detaan siirtymät statuksesta toiseen, initiaatio uuteen asemaan ja vuoden sykliseen
kiertoon liittyvät  rituaalit.

Tohtoripromootio on yliopistoyhteisön vahvimpia ja perinteisimpiä initiaa-
tioriittejä, jossa hyväksyttävät  tutkijan taidot osoittanut jatko-opiskelija vihitään
yliopiston arvostetuimman yhteisön, tutkijayhteisön, jäsenyyteen. Riittiä edeltää
yksilön kannalta vuosien, pahimmillaan vuosikymmenien uurastus, jonka tuloksia
tiedeyhteisön etabloituneet jäsenet arvioivat määrämuotoisen proseduurin kautta.
Koettu kärsimys palkitaan julkisessa ja juhlallisessa tilaisuudessa, jossa tieteen
”pyhien yhteisöön” valittavat saavat korkeinta oppiarvoa kuvastavat symbolit,
tohtorin hatun ja miekan. Poikkeuksena on teologinen tiedekunta, jossa miekan
sijalla on Raamattu. Osa tiedekunnista järjestää promootion vain tohtoreille, osa
myös maistereille. Promootioon kuuluu koko joukko juhlallisuuksia, miekanhiojai-
set tai maisteripromootion seppeleensitojaiset, promootioillallinen ja mm. promoo-
tiopurjehdus (Helsingin yliopistossa). Vaikka promoottorin puhe heijastaakin hä-
nen tiedetaustaansa, siihen kuuluu poikkeuksetta tiedeyhteisön historiallisen jat-
kumon korostaminen. Kun klassisten kielten professori promoottorina puhuu
”noususta Parnassolle”, hän liittää nykyhetken akateemiseen klassiseen traditioon.
Kunniakas historia aktuaalistuu nykyhetken juhlassa.

Ylemmän korkeakoulututkinnon, maisterin tutkinnon suorittamista juhliste-
taan myös akateemisella riitillä, publiikilla, joka kuitenkin on luonteeltaan vaati-
mattomampi kuin tohtoripromootio. Oleellista on tilaisuuden julkisuus, jossa yli-
opistollisen tutkinnon suorittaneet saavat tutkintotodistuksen. Maisterin tutkinto
pätevöittää useimpiin yhteiskunnan virkoihin ja tutkintotodistuksen saaminen an-
taa tähän valtuutuksen.

Lukuvuoden avajaiset ovat osa yliopiston syklistä kiertoa, jota koskevaa
määräystä noudatettiin jo Keisarillisen Aleksanterin yliopiston aikana. Vuodesta
1925 alkaen Helsingin yliopistossa avajaisia on vietetty syyskuun 10. päivä ellei
kyseessä ole sunnuntai.  Avajaisiin kuuluu oleellisesti rehtorin linjapuhe, jossa on
tiedetaustasta riippumatta joitakin yhteisiä elementtejä. Tieteen ja yliopistolaitok-
sen pitkään historiaan sidotaan ajankohtaiset kysymykset.  Samoin avajaispuheissa
viitataan yliopiston keskeisiin arvoihin, erityisen usein yliopiston autonomiaan ja
sellaisiin historiallisiin merkkihenkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet yliopistolaitok-
sen kehitykseen ratkaisevasti. Useimmista 2000-luvulla pidetyistä rehtorin avajais-
puheista löytyy viittaus Humboldtiin, jonka merkitys tutkimusyliopiston luomi-
sessa 1800-luvulla oli oleellinen. Kansallisista vaikuttajista on käsitelty erityisesti
Snellmania. Lisäksi rehtori hahmottaa avajaispuheessaan yliopiston paikkaa suh-
teessa valtionhallintoon tai Euroopan yhteisön tiedepolitiikkaan. Rehtorin tehtävä-
nä on puolustaa yliopiston vakautta, itsenäisyyttä samoin kuin taloudellisia ja
henkisiä edellytyksiä perustehtävien hoitamiseen. Avajaispuheiden julkisuus antaa
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sanottavalle painavuutta.162 Myös henkilöstö- ja opiskelijajärjestöillä on avajaisissa
puheenvuoro. Helsingin yliopistossa tämä otettiin käyttöön 1960-70-lukujen tait-
teessa Mikko Juvan rehtorikauden aikana.163  Näin yliopisto manifestoi yliopisto-
lain mukaista kolmikantaa.

Helsingin yliopisto kuuluu iältään ja traditioiltaan vanhaan eurooppalaiseen
yliopistoperinteeseen selvemmin kuin muut suomalaiset yliopistot. Oxfordin ja
Cambridgen collegeilla on kullakin omat kirkkonsa, kuoronsa ja uskonnolliset vii-
koittaiset rituaalinsa. Eräs osa Helsingin yliopiston  perinnettä on lukuvuoden ava-
jaisiin liittyvä jumalanpalvelus. Jumalanpalveluksen saarna luo vastavoiman tie-
teen universaalille kilpailulle ja nostaa esille toisenlaisia arvoja. Saarna muistuttaa
inhimillisistä arvoista: kilpailun lisäksi tarvitaan rakkautta ja nöyryyttä, sillä opis-
kelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö ovat ennen kaikkea tuntevia, kärsiviä ja
iloitsevia ihmisiä. Tämä dikotomia ja toistuva dialogi kilpailevan tiedemaailman
kansalaisuuden ja toisaalta rakastavan ja kärsivän ihmisyyden välillä muodostaa
luovan jännitteen ja elementin lukuvuoden avajaisten uudistavaan rituaaliin.

Yliopiston perustamisen vuosipäivä on juhlatilaisuus, johon kutsutaan yli-
opiston sidosryhmien edustajia yliopistoväen lisäksi. Vuosijuhlassa yliopiston his-
toria on läsnä. Siellä julkistetaan myös tunnustukset, jotka on myönnetty erityisen
ansioituneille akateemisen yhteisön jäsenille.

Yliopiston vuosikertomuksen ja laajempien  yliopiston historiaa valottavien
teosten julkistaminen merkkivuosina voidaan myös lukea uudistavien rituaalien
kategoriaan.

Yliopisto ja yhteiskunnallinen muutos

Sukupolvien törmäyskurssi

Tämän tutkimuksen aikajänne ulottuu 1970-luvulta 2000-luvulle. 1960-luvun lopul-
le ja 1970-luvun alkupuolelle osui suurten ikäluokkien tulo yliopistoihin ja yliopis-
tojen merkittävä laajeneminen. Samaan ajankohtaan voidaan ajoittaa myös tietoyh-
teiskunnan alkuvaiheet Suomessa.

Yliopistoissa 1960-70-luvut olivat arvomaailman jyrkän muutoksen aikaa.
Sodan käyneen sukupolven arvot yhdessä yliopistojen traditionaalisen professori-
valtaisuuden kanssa joutuivat törmäyskurssille yliopistoihin tulvivan ja sodan jäl-
keen syntyneen suuren ikäluokan arvomaailman kanssa. Nuoret asettivat kyseen-

162 Ks. rehtori Kari Raivion julkaistut puheet Yliopisto 2001:13, 2002:13 sekä rehtori Ilkka Niini-
luodon puheet Yliopisto 2003:12-13, 2005:10 sekä 2006: 10.

163 Pulliainen 1990, 144-145. Erkki Pulliainen kertoo muutoksen liittyneen niihin kuohunnan vuo-
siin, jolloin taisteltiin yliopiston hallinnan uudistamisesta.



111

alaisiksi kaikki vanhan sukupolven arvot. Arvostelun ytimenä oli Mikko Juvan
mukaan yhteiskunnallisten ja yksityisten auktoriteettien kieltäminen. Nuoriso koki
maailman todellisiksi ongelmiksi kehitysmaiden kansojen riiston, oman maan ka-
pitalismin ja autoritaarisen kasvatusjärjestelmän, jota yliopistojen harvainvalta hei-
jasti. Tavoitteeksi tuli taistella paremman maailman luomiseksi demokratiaa nou-
dattamalla. Enemmistön näkemyksen tuli ratkaista. Yliopistoissa opiskelijat olivat
enemmistönä. Hallinnon uudistaminen yliopiston kaikilla tasoilla nähtiin keinoksi
toteuttaa arvomuutosta. (Juva 1990, 56-66.)

Oleellista arvojen ristiriidassa olivat sukupolvien väliset näkemyserot kautta
maailman, mikä näkyi kansainvälisenä opiskelijaliikehdintänä. Opiskelijat ja pro-
fessorikunta olivat rintamalinjojen vastakkaisilla puolilla. Vaikka hallinnon uudis-
tusta ei toteutettu tuolloin, tapahtumat loivat yliopiston opettajien ja opiskelijoiden
välille jännitteen, samoin kuin kiristivät yliopistojen suhteita opetusministeriöön.

Osa opiskelijaliikkeestä sitoutui vasemmistolaiseen politiikkaan ja muodosti
yliopistojen sisälle omat verkostonsa ja toimintaryhmänsä. Seikko Eskolan (2003,
83-84) mukaan Sosialistinen opiskelijaliitto (SOL) oli aktiivisin Helsingin ja Tampe-
reen yliopistoissa, joissa järjestön edustajat vaikuttivat koko 1970-luvun ajan. Esko-
lan mukaan Helsingissä professorit eivät suostuneet taistolaisten vaatimuksiin, toi-
sin kuin Tampereella.

Radikaalia käännettä yliopistojen universitas –ajatteluun merkitsi tutkin-
nonuudistus, josta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen 1974 korkeakoulutut-
kintojen kehittämisestä päättäessään. Kaikkien alojen perustutkintojen  tuli olla
samantasoisia ja ne tuli voida suorittaa neljässä vuodessa täyspäiväisesti opiskel-
len. Välitutkinnot lakkautettiin. Peruslinjauksen on katsottu tulleen DDR:n poly-
teknisestä näkemyksestä, jonka mukaan ammatillisiin opintoihin oli liitettävä tie-
teellisyyttä ja tieteellisiin ammatillisia elementtejä. Suuntaus merkitsi opintotehok-
kuuden korostamista ja tulosajattelun tuomista yliopistoihin. Yliopistojen erityis-
laadusta pyrittiin eroon. Tavoitteena oli sekä yhdenmukaistaa eri alojen opetusta
että karsia alueellisia eroja. (Kolbe 1996, 502-511; Klinge et al. 1990, 651-652.)

Opiskelijoiden osallistuminen yliopistojen hallintoon toteutettiin eri yliopis-
toissa eri tahtiin. Kaikkiin yliopistoihin luotiin kolmikantaa, professoreita, muuta
henkilökuntaa ja opiskelijoita, edustavat päättävät elimet.

1990-luvun murroskausi

1990-luvulla yliopistojen arvomaailma joutui uudelleen kriisiin. Taloudellinen la-
ma järkytti paitsi yliopistojen koko kansakunnan hyvinvointia. Työttömyys koette-
li niin työväestöä kuin yliopistoista valmistuvia. Yliopistojen toimintoja saneerat-
tiin. Erityisen paljon keskustelua ja voimakkaita reaktioita herätti yliopistojen siir-
täminen tulosohjaukseen, minkä seurauksena myös yliopistot joutuivat uudista-
maan voimavarojensa jakoa. Tämä oli pitkällinen ja raastava prosessi, jonka tulok-
sena osa tieteenaloista menetti resurssejaan, osa sai lisää aiempaan verrattuna. Ko-
ko prosessi herätti ajoittain tunnereaktioita.
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Nykyinen korkeakoulujen toiminta- ja taloussuunnittelu tulosohjaus- ja tulosbudje-
tointijärjestelmineen on …paradoksaalisesti alkanut muistuttaa edesmenneen
Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmia: ylhäältä asetettujen numeeristen normien
näennäisestä täyttämisestä alkaa tulla toiminnan itsetarkoitus (sen sijaan että indi-
kaattorit toimisivat tuloksellisuuden kannustimena ja mittarina). Ylempien instans-
sien odotusten ennakointiin ja mielistelyyn johtava "sisäistetty herruus" on yleisty-
nyt. (Yliopisto 2015, 1996.)

Yliopistot joutuivat myös arvioimaan omaa toimintaansa arvokonservatismin ja
uudistushalun ristipaineessa. Oleellinen ero 1960 - 70-lukuihin verrattuna oli se,
että 1990-luvulla opiskelijat ja opettajat liittoutuivat samalle puolelle valtionhallin-
non tulosjohtamista ja talouden kurjistumista vastaan. Hallinnonuudistuksen to-
teuttaminen 1990-luvun taitteessa toi päätöksentekijöiksi yliopistojen laitos-, tiede-
kunta- ja hallitustasolle opiskelijat sekä opetus- ja muun henkilökunnan. Samalla
vastuu päätöksistä jakautui laajemmin eri ryhmille.

Yliopistojen  sisäisen arvokeskustelun rajalinjat kulkivat pikemmin ainelai-
tosten ja hallinnon välillä kuin eri henkilöstöryhmien tai opettajien ja opiskelijoi-
den välillä. Uudessa neuvottelumekanismissa hallinnosta vastaavien oli opeteltava
neuvottelemaan ylemmän hallintotason kanssa ja kohdistettava neuvoteltujen ta-
voitteiden vaatimukset pikemmin ainelaitoksille ja yliopiston eri organisaatioille.
Arvoristiriidan koettiin osuneen yliopistojen ytimeen: tutkimuksen ja opetuksen
vapauteen.

Mielenkiintoisen paradoksin 1970-luvun ja 1990-luvun välille tuo edellä ole-
van sitaatin kriittinen viittaus Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmiin. Osasta 1960-
70-luvuilla yliopistojen uudistamista vaatineista ja vasemmistolaisia arvoja edusta-
vista opiskelijoista oli tänä aikana tullut professoreita ja tutkijoita. 1970-luvun mal-
limaiden Neuvostoliiton ja Itä-Saksan talous ja poliittinen järjestelmä olivat romah-
taneet 1990-luvun alkuun tultaessa. Ne toimivat edelleen esimerkkeinä mutta tällä
kertaa varoittavina malleina yliopistojen tulevaisuutta hahmotettaessa.

Yliopistojen yhteiskunnallinen rooli taloudellisen kilpailukyvyn edistäjänä
on 2000-luvulla voimistunut. Yliopistojen katsotaan lisäävän alueidensa vetovoi-
maa, tuovan korkeasti koulutettua työvoimaa työmarkkinoille  ja näin edistävän
luovan talouden toteuttamista. Korkea koulutus on osa eurooppalaista strategiaa
(Lissabonin strategia), jolla halutaan lisätä Euroopan kilpailukykyä suhteessa mui-
hin talousalueisiin. Valtionhallinnon määrittelemät tavoitteet ovat luoneet jännit-
teitä suhteessa tiedeyhteisön määrittelemiin perustehtäviin ja arvoihin. Sellaiset
otsikot kuin Yliopistoparadigma muutoksessa (Virtanen 2005, 164-.) tai Eurooppa-
laisen yliopiston kaaos (Varis 2005, 443-444) kuvastavat huolenaiheita yliopistolai-
tosten sisältä katsoen. Saman kaltainen jännite tai ahdistus kuvastuu yksittäisen
tieteenalan tai tutkijan kannalta niissä kirjoituksissa, joita viime vuosina on julkais-
tu akateemisten lehtien tai sanomalehtien keskustelupalstoilla. Hallinnon arvoissa
tuloksellisuus kytkeytyy erityisesti määrällisiin suorituksiin: perus- ja jatkotutkin-
tojen määriin, kirjallisen tuotannon määrään ja mitattaviin suoritteisiin. Vuoden
2015 tulevaisuutta pohtinut työryhmä oli nimittänyt tätä kovan  kilpailun malliksi.
(Yliopisto 2015, 1996.)
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5.3. Kirjaston paikka yliopistossa

Kirjaston ja yliopiston maailmoja on tarkasteltu edellä Padenin hahmottelemien
viiden osa-alueen kautta. Hahmotan seuraavassa yliopistomaailman ja kirjasto-
maailman eroja ja yhtäläisyyksiä kielen, pyhien kohteiden, arvojen ja asenteiden,
rituaalien ja ympäristöön reagoinnin kannalta.

Kieli vuorovaikutuksen välineenä

Akateemisen maailman ja kirjastomaailman yleiskielen kehitys on samankaltainen
englannin kielen valta-aseman vuoksi.   Sen sijaan kirjastomaailmassa on oma eri-
tyiskielensä ja terminologiansa, joka omaksutaan koulutuksen ja työn kautta. Sa-
moin kullakin tieteenalalla on  oma tieteen erityiskielensä, joka kirjastohenkilöstön
tulisi myös hallita.

Laitoskirjasto, joka toimii osana paikallista tiedeyhteisöä, on pystynyt
omaksumaan parhaiten tieteen erityiskielen silloin kun kirjastonhoitajan oma aka-
teeminen koulutus vastaa laitoksen alaa. Sen sijaan useita laitoksia palvelevan tie-
dekuntakirjaston tai useita tiedekuntia palvelevan kampus- tai yliopistokirjaston
on sisäisen työnjaon avulla erikoistuttava hallitsemaan eri tieteenalojen erityiskie-
liä.  Organisaatiomuutoksia koskevat pelot näyttäisivät liittyvän kahteen kysy-
mykseen: 1) luoko suurempi organisaatio kielirajan kirjaston ja akateemisen yhtei-
sön välille ja 2) hävittääkö se yliopistojen perinteisen rajan luonnontieteiden ja
humanististen tieteiden välillä siten, että toinen näistä valtavirroista saa yliotteen.
Taustalla näyttäisi olevan epäilys siitä, etteivät tieteenalojen erityistarpeet tule
kuulluiksi ja ymmärretyiksi, ja että yhteinen kieli näin katoaa kirjaston ja tieteen-
alojen välillä.

Symbolit ja metaforat

Yliopistomaailman symbolit ovat käytössä myös kirjastoissa, sillä kirjastoilla ei it-
sellään ole vastaavia omia symboleja. Myös kirjastoja kuvaavien metaforien merki-
tykset tulevat ennen kaikkea akateemiselta yhteisöltä (tiedon temppeli, yliopiston
sydän).
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Instituution ikä antaa sekä yliopistoille että kirjastoille arvovaltaa. Euroopan
parhaimpiin tutkimusyliopistoihin kuuluu lähinnä sellaisia yliopistoja, joilla on
vuosisatainen historia. Myös arvostetuimmat kirjastot ovat vanhimpia kirjastoja.
Laajat, tieteellisesti ja kirjahistoriallisesti arvokkaat kokoelmat ja kirjaharvinaisuu-
det ovat luoneet kirjastoille statusta.

Mitä tapahtuu yhteisille merkityksille ja pyhille kohteille, kun kirjasto
muuttuu yhteiseurooppalaiseksi digitaaliseksi kirjastoksi ja kun keskeisillä yliopis-
tokirjastoille on pääosin samat elektroniset aineistot käytettävissään? Kirjastoilla ei
ole enää omistusoikeutta vaan vain käyttöoikeus kansainvälisen kustantajan omis-
tamaan aineistoon, jonka käytöstä maksetaan vuosittain kohoavia kustannuksia.
Mitä tapahtuu kirjastorakennukselle tiedon temppelinä, kun kirjasto voi olla tutki-
jan pöydällä taikka järvenrannalla, jossa tutkija käyttää tarvitsemaansa tietoa verk-
koteitse? Muuttuvatko kirjastojen merkitykselliset kohteet ja yhteiset merkitykset?

Kahden maailman arvojen yhtäläisyydet

Yhteisön tai yksilön toiminta pohjaa aina näkemykseen ympäröivästä maailmasta
sekä siitä, millainen toiminta on oikein, millainen väärin tai mikä on tavoiteltavaa
ja mikä taas kartettavaa. Arvojärjestelmät ennustavat ja kontrolloivat käyttäytymis-
tä ja niiden muutokset johtavat myös toiminnan muutoksiin.

1990-luvun taloudellisten ja teknologisten muutosten runsaus pakotti orga-
nisaatiot kokonaisvaltaiseen toimintansa uudelleenarviointiin ja suunnitteluun.
Ministeriöissä ja yliopistoissa tämä merkitsi strategisen suunnittelun valtavirtaa.
Mitä laajempiin ja perustavammanlaatuisiin muutoksiin pyrittiin, sitä tärkeämpää
oli käsitellä myös toiminnan perusperiaatteita, arvoja.164

164 Helsingin yliopiston kirjastonjohtajat ja kirjastotoimikunta määrittelivät 1990-luvun puolivälissä
toiminnan arvoja seuraavasti: Toiminnan korkea laatu (Ammattitaitoinen ja luotettava henkilökunta,
hyvät tietoresurssit ja toiminnan korkea laatu, tehokas ja osaava palveluorganisaatio ja nopeus palve-
lussa), tulevaisuusorientaatio (kyky muutokseen, askel edellä/suuntautuneisuus tulevaisuuteen),  yli-
opiston viihtyisä olohuone (palvelun ystävällisyys, iloisuus),  yhteistyökyky (verkostoituminen, osallis-
tuva/asiakkaita lähestyvä, palauteherkkyys), tiedeyhteisön kumppani (tieteellisen informaation estee-
tön kulku, tuki yksilön kasvulle, kirjasto opetuksen kumppanina).

Jälkikäteen arvioiden eräillä avainsanoilla on ollut kantavuutta ja vaikuttavuutta. Organisaatiota on
uudistettu, henkilöstön ammattitaitoon ja koulutuksen on panostettu ja metafora kirjastosta yliopis-
ton viihtyisänä olohuoneena muutti käsitystä kirjastotilojen suunnittelusta. Tiloja koskeva muutos
on 10 vuoden aikana ollut valtava. Kirjastojen palautejärjestelmä on systemoitu. E-kirjaston kautta
tietoresursseja on avattu kaikille yliopistolaisille ja kirjastojen rooli opetuksen kumppanina on nos-
tettu vahvasti esille mm. informaatiolukutaitokehityksen kautta.  Helsingin yliopiston kirjastostra-
tegian valmistelutyössä tehdyn arvojen määrittelyn tuloksia  omien muistiinpanojeni ja yliopiston
kirjastotoimikunnan  asiakirjojen pohjalta: seminaari 14.-16.4.1996.
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TAULUKKO 7. Yliopiston ja kirjaston arvojen vertailu

Professoriliiton arvot165 Tiedeyhteisön arvot
HY

Kirjastomaailman arvot
(Gorman 2000, 16-28)

Tulosten totuudellisuus ja
julkisuus, tiedon jatkuva
kriittinen arviointi, avoimuus

Totuus
ja kriittisyys

Intellektuaalinen vapaus

Jatkuva pätevyyden kehittä-
minen

Laatu ja kilpailu korkeasta kan-
sainvälisestä tasosta

Palvelu. ammattitaito

Yliopiston autonomia –
Vapaus

Järkevä ja tehokas toiminnan
organisointi

Tieteen perinnön vaaliminen
ja kehittäminen

Luovuus Vastuu säilyttämisestä

Vastuu opetuksesta Sivistys Sivistys ja oppiminen

Kaikkien yhdenvertainen oi-
keus tieteen tulosten sovelta-
miseen ja kehittämiseen

Demokratia
Tasavertaisuus

Lahjomattomuus, oikeuden-
mukaisuus, rehellisyys

Eettisyys,
Luottamuksellisuus

Yliopiston akateemisen maailman ja kirjastomaailman arvoissa on paljon yhtäläi-
syyttä. Samalla kun tutkimuksen maailma korostaa totuudellisuutta ja kriittisyyttä,
kirjastojen arvoissa puhutaan intellektuaalisesta vapaudesta. Ne molemmat täh-
täävät tiedon tulosten laajaan julkisuuteen ja käyttöön ja esteettömään saatavuu-
teen. Molemmat korostavat sivistyksen merkitystä.

165 http://www.professoriliitto.fi/ajank30.html

http://www.professoriliitto.fi/ajank30.html
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Kahden maailman ydinarvojen erot

Akateemisen kilpailun arvot  – kirjastojen palveluarvot

Keskeisin ero yliopistojen ja kirjastojen arvoissa koskee kilpailua, joka liittyy yli-
opistomaailman  keskeiseen tavoitteeseen tutkimuksen laadusta, tunnustuksesta ja
mahdollisuuksista. Kilpailu on sisään rakennettu yliopistoon tieteellisenä instituu-
tiona. Kilpailu tuo mukanaan hierarkian: paremmat ja huonommat yksiköt, tutki-
jat, opettajat ja opiskelijat. 166 Kilpailun arvo on myös muuttanut luonnettaan yh-
teiskunnan muutosten myötä. Yliopisto on valjastettu entistä vahvemmin kansalli-
sen ja globaalin taloudellisen kilpailun edistäjäksi. Tämä on muuttamassa pelin
sääntöjä. Tieteen maailman sisäinen kilpailu tai kilvoittelu entistä paremmasta
maailman, luonnon ja ihmisen ymmärtämisestä joutuu vastakkain ulkoapäin tule-
vien vaatimusten kanssa. Näihin luetaan usein vaatimus tutkimustulosten nopeas-
ta tuotteistamisesta yhteiskunnan ja talouden tarpeisiin. Uusi kilpailuasetelma
voidaan konkretisoida kysymykseen yliopistollisen tutkimuksen perimmäisestä
tarkoituksesta: Miten ja kuka määrittelee sen, mitä on tärkeätä tutkia?

Kirjastomaailman ydinarvo puolestaan on palvelu, joka luo työn keskeisen
eetoksen. Yliopistokirjastot luovat edellytyksiä korkeatasoiselle akateemiselle
työskentelylle, opetukselle, tutkimukselle ja yhteiskunnalliselle tehtävälle. Yliopis-
tokirjaston laatu määrittyy ennen kaikkea sen mukaan, miten hyvin kirjasto tukee
tiedeyhteisön jäsenten onnistumista heidän tehtävässään.167 Tästä syystä ensi sijas-
sa tiedeyhteisö määrittelee, millaisia palveluja se kulloinkin tarvitsee.

Kirjastomaailman eettiset periaatteet sisältävät myös demokratian ja tasa-
vertaisuuden arvon. Tähän liittyy valtiovallan säädöksissä näkyvä velvoite, jonka
mukaan julkisesti rahoitetun kirjaston tulee olla avoin kaikille käyttäjille. Avoin
kirjasto tukee osaltaan kaikkien yhdenvertaista oikeutta tieteen tulosten saatavuu-
teen ja demokraattisen tietoyhteiskunnan kehittämistä. Kirjastoja onkin nimitetty
tietoyhteiskunnan peruspilareiksi. Tieto on resurssi, jota pidetään avoimesti saata-

166 Suomalaisten vaikuttajien Suomi 2015 –ohjelmassa kovalle kilpailulle etsittiin vaihtoehtoja.
Oleelliseksi nähtiin, että kilpailuyhteiskunnan tulisi olla tasapainossa inhimillisen elämän kanssa.
Itsekkyys, kovat arvot ja kuluttamisen pakko ovat lisääntyneet. Pettymykset menestyksen saami-
sessa johtavat syrjäytymiseen, sairastumiseen ja murhenäytelmiin perheissä. Aineellisten arvojen
lisäksi turvallisuus, toisesta huolehtiminen ja hyvä elinympäristö olisivat tulevaisuutta rakentavia
arvoja. Ks. Rahjola 21.6.2001.

167 Suomalaisilla kirjastoilla on hyvät aikasarjat toiminnan määrällisistä mittareista. On kuitenkin
vaikeata mitata tai kuvata toiminnan ydinlaatua eli vaikutusta yliopiston tulokseen sen vuoksi, että
vaikutus on välillistä. Kirjastot ovat myös kansainvälisen yhteistyön avulla pyrkineet määrittele-
mään toimintansa ydinlaatua.
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villa. Tältä osin pohjoismaat eroavat useista muista maailman maista, joissa yli-
opistokirjastot on rajattu vain oman tiedeyhteisön käyttöön. Jännite tämän avoi-
muuden arvon ja yliopistomaailman kilpailuarvojen välillä on noussut esille erityi-
sesti tulosperusteisen johtamisen ja resurssien jaon tultua yliopistoihin. Jännite nä-
kyi toisaalta resurssitaisteluina, kun osa tiedeyhteisöstä oli haluttomia rahoitta-
maan ulkopuolisten asiakkaiden palvelukustannuksia (kirjastojen yhteiskunnallis-
ta palveluvastuuta), ja toisaalta kirjastojen esittäminä pelkoina kirjastojen rahoitus-
ta koskevan määräysvallan jäädessä yliopistoille. Tulosvastuumalli vaikutti osal-
taan mm. keskuskirjastojärjestelmän hiipumiseen 1990 - 2000-luvuilla.168  Digitaa-
listen julkaisujen  lisääntyminen on osittain muuttanut kirjastojen demokraattisen
avoimuuden periaatteita, kun tieteellisten lehtien ja tietokantojen käyttöoikeudet
ostetaan pääosin oman kehysorganisaation jäsenille ja aineistojen käyttöä säätele-
vät sopimusoikeudelliset lisenssit. Elektronisten aineistojen tuoma riippumatto-
muus ajasta ja paikasta koskee vain yliopistojen henkilöstöä ja opiskelijoita. Lisens-
seihin sisältyy kuitenkin yleensä oikeus antaa tietoaineistot kaikkien asiakkaiden
käyttöön kirjastojen tiloissa.

Akateeminen vapaus -  kirjastojen järkevä toiminnan organisointi

Yliopiston ja kirjaston maailmoja erottaa myös kysymys vapaudesta. Akateemisen
yhteisön  keskeisenä arvona on pidetty autonomiaa ja vapautta niin tieteellisessä
työssä, opetuksessa kuin toiminnan kehittämisessä. Toisaalta, yliopisto organisaa-
tiona joutuu käymään jatkuvaa määrittelyä niin sisäisesti kuin yhteiskunnan kans-
sa tämän perusarvon toteuttamisesta.

Kirjastomaailman globaali arvo taas on järkevä ja tehokas toiminnan organi-
sointi.169 Kirjasto ei lainaa arvostustaan tai osaamistaan tiedeyhteisöltä, vaan on
itse vastuussa ympäröivän maailman muutosten seuraamisesta ja vaikutusten en-
nakoinnista. Tästä myös seuraa, että kirjaston tulee olla valmis muuttamaan toi-
mintaansa ja organisoitumistaan ympäristön muuttuessa, jotta kulloinkin paras
mahdollinen palvelu kohtuullisin kustannuksin voidaan toteuttaa.

Nähdäkseni tämä eettinen periaate on yhteydessä Arto Mustajoen ilmaise-
maan akateemisen johtajan hämmennykseen kirjastoja koskevien muutosten edes-
sä. Perustavanlaatuisten muutosten  toteuttamiseksi kirjasto tältä osin lähenee hal-
linnon arvoja, tehokkuuden, tuottavuuden ja toimintaympäristön muutosten edel-
lyttämän jatkuvan uudelleen organisoinnin vaatimuksia. Juuri tähän sisältyy myös
jännitteitä, joita muuttuva tilanne on tuonut tiedeyhteisön, hallinnon ja kirjaston
suhteisiin.

168 Helsingin yliopisto käytti ongelman ratkaisemiseen säätiövarojaan, joilla korvattiin ulkopuolisen
käytön ja vastuiden kustannuksia kirjastoille. Yliopisto otti näin vastuuta kirjastojen yhteiskunnalli-
sesta tehtävästä.

169 Kirjastojen vastuu toiminnan tehokkaasta organisoinnista sisältyy jo vuonna 1829 julkaistuun
Schrettingerin kirjastoalan oppikirjaan. Ks. Schrettinger 1829.
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6. HENKILÖSTÖN MAAILMANKUVAT JA ARVOT

6.1. Arvot ja merkitys

Tiedeyhteisön ja kirjastojen arvojen yhtäläisyyksiä ja eroja on edellä vertailtu insti-
tuutiotasolla. Seuraavassa hahmotetaan yksilöllisissä elämäntarinoissa ilmaistuja ja
niistä heijastuvia arvoja. Analyysia jäsennetään kirjastoammattiin liittyviin arvoi-
hin, sosiaalisiin arvoihin ja henkilökohtaisiin arvoihin.170

Ihminen on kiinnostavampi kuin tietokoneen ruutu - kirjastoammattiin
liittyvät arvot

Elämäntarinoiden yleisimpiä teemoja ovat palveluun ja asiakkaisiin liittyvä poh-
dinta. Palvelun teema liittyy asiakaspalvelun merkitykseen, palvelujen kehittämi-
seen, asenteisiin, ammattitaitoon ja vastuuseen. Palvelun arvo kirjastomaailman
ydineetoksena171 saa vahvistuksen näistä kertomuksista. Vahvimmat työn moti-
vaatiot liittyvät kirjaston palvelufunktioon. Kirjaston käyttäjien kanssa työskennel-
lessään voi kokea työnsä merkityksen ja  ilon, kuten eräs kirjoittajista kuvaa:  ”Ih-
minen on kiinnostavampi kuin hiiri tai tietokoneen ruutu.”(L1). Ihmisten kohtaa-
misen merkitys työssä näkyy erityisesti silloin, kun virtuaalinen palvelu tai hallin-
nollinen työ etäännyttävät henkilökohtaisesta kohtaamisesta.

170 Olen lukenut elämäntarinoita jäsentäen niissä esille tulevat arvot kolmeen pääryhmään: ammat-
tiin liittyviin, sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin arvoihin. Teksti on jäsennetty niin, että yleisimmin
elämäntarina-aineistossa esiintyviä arvoja on käsitelty ensimmäisinä ja mitä harvemmin tietty arvo
esiintyy aineistossa, sitä jäljemmäksi se kussakin luvussa sijoittuu. Käytän melko runsaasti suoria
sitaatteja, jotta kirjoittajien oma ääni on kuultavissa ja jotta lukija voisi hahmottaa, miten elämänta-
rinoihin sisältyviä arvoja koskevia lausumia on tulkittu. Sitaatteja on pyritty valitsemaan kaikilta
kirjoittajilta.

171 Gormanin (2000, 6-14) mukaan kirjastonhoitajien koko toimintaa leimaa palvelun etiikka, joka
kohdistuu yksilöihin, yhteisöihin, yhteiskuntaan ja jälkipolville. Palvelu on myös keskeinen kriteeri
arvioitaessa niin toimintapolitiikkaa kuin toimintaprosesseja.  Kirjastotyön periaatteissa (1989) ko-
rostetaan kunnioitusta asiakkaita kohtaan, tasavertaisuutta ja luottamuksellisuutta sekä ammattitai-
toa.
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Kirjastotyön olen aina kokenut asiakaspalvelutyöksi, missä keskeinen tavoite on
tuottaa asiakkaan näkökulmasta toimivia palveluita, jotka auttavat häntä matkalla
tiedon- tai myös elämysten hankinnassa. (L2)

Ujous hävisi kuin tuhka tuuleen,  kun pääsin "yleisönpalveluun". Se oli minusta
ihanaa!  (L3)

Olen aina pitänyt yleisönpalvelusta ja teen sitä kokoelmatyön ohessa. Paneudun
nykyään aiempia vuosia paljon mieluummin asiakkaiden auttamiseen. Asiakkaan
ongelmat selvitetään niin hyvin kuin se kykyjemme mukaan on mahdollista. Ny-
kyään pyydän asiakkaan yhteystiedot, kun yleensä vasta asiakkaan poistuttua
pulma ratkeaa. (L4)

Palvelun käsite sisältää perinteisen asiakaspalvelun lisäksi vastuun uusien koh-
dennettujen palvelujen kehittämisestä ja valmiuden muuttaa toimintaa, jos tie-
deyhteisön työskentely sitä edellyttää.

Pidin työtä haastavana ja kiinnostavana, tutkijat olivat vaativia mutta palkitsevia
asiakkaita. Heille oli helppo suunnitella palveluja ja palautteen sai totisesti heti,
mutta toisaalta tiesi tarkalleen, millaiselle ryhmälle palvelut suunnitteli. (L5)

Palvelutyöhön sisältyvät asenteet ovat merkityksellisiä niin asiakkaiden kuin kir-
jastohenkilöstön kannalta. Asiakkaiden kokema mielipaha on osaltaan heijastunut
kielteisiin mielikuviin kirjastonhoitajista. (Ks. luku 2.2.)  Kirjastojen asiakaspalve-
lua koskevat arvioinnit ja valitukset liittyvät  usein kokemuksiin, joissa kirjasto-
henkilöstön on koettu toimineen tylysti ja kuulematta asiakasta. Lapsuudessa koet-
tu kirjastonhoitajan arvostava suhtautuminen saattaa puolestaan jopa toimia oman
elämänuran viitoittajana, kuten seuraava kirjastonhoitajan lapsuuteen sijoittuva
kokemus.

Minuun teki pysyvän vaikutuksen kirjastonhoitajien kunnioittava ja arvostava suh-
tautuminen minuun (lapseen) ja muihin asiakkaisiin. (L6)

Kirjastotyön eetokseen sisältyy velvoite ja motiivi kehittää jatkuvasti omaa ammat-
titaitoa. Elämäntarinoissa kuvataan ammatillisen kehityksen haastetta mutta myös
niitä onnistumisen kokemuksia, joita kasvava osaaminen tuottaa. Tämän tuloksena
myös kiinnostus työhön voimistuu, kun voi opastaa hyvinkin vaikean asian selvit-
telyssä ja lähteiden etsinnässä.  Merkityksellistä näissä kuvauksissa on se, että
työssä onnistumisen ilo liittyy välittävään rooliin: oman osaamisen kehittäminen
edistää tutkijan ja oppijan työtä.

Internetin mukana työ on tullut entistä mielenkiintoisemmaksi, vain mielikuvitus
asettaa rajat. Kirjastonhoitajan tähtihetkiä ovat ne, jolloin voi ja täytyy räväyttää
esiin koko osaamisensa. Erään asiakkaan kanssa kaivauduttiin kaikkiin mahdolli-
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siin tietolähteisiin Internetistä aina vanhoihin oikeustieteen bibliografioihin asti.
Ihanaa! (L7)

Omasta mukana pysymisestään on jatkuvasti pidettävä huoli, jotta pysyisi … kehi-
tyksessä mukana...Olen vuosien varrella useastikin miettinyt, lähinnä huumorilla,
että mikä saa ihmisen hakeutumaan työhön, jossa asiakkaat jatkuvasti tulevat kyse-
lemään sinulta tietoa asioista, joskus hyvinkin spesifeistä, joita et kenties tunne
lainkaan. Tuotahan kirjastotyö asiakaspalvelutiskissä on. Aina täytyy olla varautu-
nut kohtaamaan omien tietojensa rajallisuus ja on selviydyttävä tilanteesta asiak-
kaan kannalta mahdollisimman hyvällä tavalla. (L8)

Työn merkitys näyttää olevan suuri useimmille kirjoittajille. Kirjastonhoitajuus on
enemmän elämäntapa kuin pelkästään ammatti. Sitoutuminen työhön on useille
toimintaa ohjaava arvo mutta myös tuki ja lohdutus elämän kriiseissä.

Kirjastonhoitajuus on ensimmäisistä virkavuosistani saakka merkinnyt minulle
eräänlaista elämäntapaa pikemminkin kuin ammattia. Työ on merkinnyt minulle
aina paljon, toisinaan vähän liikaakin.  Nykyisin yritän opetella tuossa suhteessa it-
sekkäämmäksi, ylläpitämään selkeämmin tasapainoa työn ja ’muun elämän’ välil-
lä. (L9)

Voin sanoa, että työni on ollut pelastukseni monta kertaa, varsinkin kriisien aikoi-
na. (L10)

En koskaan ole siunannut luettelointia niin kuin silloin, kun saatoin keskittää aja-
tukset luettelointiin  eikä ikäviä asioita voinut pohtia kaiken aikaa. (L11)

Muutamissa elämäntarinoissa viitataan kodin perintöön ahkeruuden ja työteliäi-
syyden mallina. Omat arvot saattavat myös selkiytyä törmätessään toisenlaisiin
arvoihin.

Olin hyvin luterilaisessa kodissani oppinut pitämään kaikkea työtä arvokkaana.
Työ piti tehdä hyvin, oli se mitä tahansa… Kun huomautin kokouksessa työmoraa-
lista, sain kuulla siitä pitkään. (L12)

Olin sijaisena kahdessa eri kirjastossa. Työvauhti molemmin puolin tiskiä oli hui-
ma. Päämäärä oli selkeä, auttaa opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman nope-
asti. Kaikki turha maneeri oli karsiutunut pois. Kunnioitukseni näiden kirjastojen
henkilökuntaa kohtaan on ollut suuri työkokemuksen jälkeen. (L13)

Kokonaiskuva ei ole kuitenkaan näin harmoninen. Elämäntarinoissa kuvataan
myös turhautumisen ja pettymyksen kokemuksia, jotka liittyvät työn rutiininomai-
suuteen ja haasteettomuuteen, vähäiseen arvostukseen ja toimeentulon vaikeuksiin
palkan pienuuden vuoksi. Erityisen usein nämä kokemukset näyttävät liittyvän
kirjastonhoitajaksi valmistuneen ensimmäisiin työkokemuksiin.

Ei sillä, ettenkö arvostaisi kokemusta, mutta ei lakimieskään juoksupoikana aloita
ja jos vaaditaan maisterintutkintoa, niin kyllä sen pitäisi riittää, eikä enää lisäksi
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vaatia kymmenen vuoden työkokemusta alalta. Emme me humanistitkaan niin
tyhmiä ja hidasoppisia ole. (L14)

Intellektuaalisen vapauden, demokratian  ja tasavertaisuuden periaatteet kuuluvat
kirjastomaailman keskeisiin arvoihin.172 Ne elämäntarinoiden kirjoittajat, jotka tun-
nistavat nämä arvot itselleen tärkeiksi, viittaavat lähes poikkeuksetta nuoruudes-
saan ja opiskeluaikanaan (1960 - 1970-luvuilla) omaksumiinsa arvoihin. Tasa-
arvoisuuden periaatteet juurtuivat tuona aikana mieleen ja oma maailmankuva al-
koi vakiintua. Nuoruudessa muodostettu arvopohja näyttää olevan varsin pysy-
vä.173

Maailmankuvani  oli (opiskeluaikana) muotoutumassa  sellaiseksi, jollainen se pal-
jolti on nyt.  Imin itseeni tietoisuuden ihmisten keskinäisestä tasa-arvosta ja  hippi-
aatteen parhaista asioista: make love not war - laajemmin käsitettynä. Mutta para-
tiisissa on aina käärme, ja se vaani yksisilmäisyyden ja kategorisen "hyvä-paha" -
ajattelun hahmossa, jota en koskaan ole voinut hyväksyä. Tämä tasa-arvon ihanne
ja kansansivistyksen aate ovat vaikuttanut elämänkatsomukseeni ja tuleviin elä-
mänvalintoihini  monella tavoin. (L15)

Painuin yliopistolle (opiskelemaan), sillä olin päättänyt muuttaa maailman oikeu-
denmukaisemmaksi ja luin ensimmäisenä vuonna approt: sosiologia, sosiaalipoli-
tiikka, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, tiedotusoppi yms., mutta kotimainen kir-
jallisuus alkoi kiinnostaa, kun näin kasvatustieteellisen tilaisuuksissa, ettei proffia
ja assareita kiinnosta lainkaan lapset ja yhteiskunta, vaan tiede tieteen vuoksi. Ei
mitään sovelluksia, ei mitään yhteyttä ministeriöihin, opettajakuntaan, sosiaalityön
tekijöihin. Suora halveksunta oli seurauksena. (L16)

Kirjastotyössä nämä arvot ovat joutuneet koetteelle niin aineistojen valintoja kos-
kevista periaatteista päätettäessä, asiakaspalvelusäännöistä sovittaessa ja opiskeli-
joiden ja tutkijoiden päivittäisessä kohtaamisessa. Yliopistokirjastoissa joudutaan
ratkaisemaan, kohdellaanko tutkijoita ja opettajia eri tavoin kuin opiskelijoita taik-
ka yliopiston ulkopuolisia asiakkaita tasavertaisesti yliopistolaisten kanssa, toisin
sanoen ovatko kaikki asiakkaat tasavertaisia.

Tieteen ja sivistyksen arvot tuovat merkitystä omaan työhön, ja mahdollisuus toi-
mia tieteen edistämiseksi koetaan tärkeänä. Tämä on osalle kirjoittajista peruste
työskennellä nimenomaan yliopistokirjastossa. Osalla kirjoittajista on omakohtaista

172 Kirjastojen merkitys demokratian ja vapaan tiedonvälityksen ankkureina on ollut esillä mm. Eu-
roopan Unionin keskustelussa. Ks. Ryynänen 1998.

173 Osa kirjastojen henkilökunnasta on säilyttänyt opiskeluaikanaan omaksumansa arvot. 1960-70-
luvut olivat kulttuurisen ja yhteiskunnallisen murroksen samoin kuin opiskelijaliikehdinnän aikaa.
Tampereen yliopistossa kirjastoalan opiskelijajärjestö oli poliittisesti aktiivinen (taistolainen). Elä-
mäntarinoissa ei ole suoria viittauksia osallistumisesta taistolaiseen ylioppilaspolitiikkaan.
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kiinnostusta tutkimustyöhön ja halua lähentää kirjastonhoitajan rooliaan tutkijan
rooliin.

Olen viihtynyt tutkimuksen avarassa ilmapiirissä; työn tieteen hyväksi olen koke-
nut mielekkääksi ja tärkeäksi. (L17)

Pidän tärkeänä elämässä perheen lisäksi sitä, että saan työskennellä sivistyksen ja
tiedon parissa. .. näkemykseni kirjaston merkityksestä sivistyslaitoksena ovat vah-
vistuneet ja yhteistyöllä kirjastomaailmassa on saatu valtavasti aikaan. (L18)

Eräät kirjoittajista ovat kommentoineet erityisesti humanistisen kulttuuriperinnön
merkitystä.

Nautin suunnattomasti siitä, että sain työskennellä humanististen asioiden parissa.
Ja miten suuri etu oli saada työskennellä omalla äidinkielellään eikä aina miettiä,
miten sanat asettaisi vieraalla kielellä. (L19)

Elämäntarinoissa nostetaan myös esille viime vuosikymmenien kiihtyvä muutos,
joka laaja-alaisesti koskettaa niin kirjastoa levollisena työympäristönä kuin sen pe-
rusintentioita tasavertaisen palvelun tyyssijana.

Kirjasto ei ole enää kolmeenkymmeneen vuoteen ollut sivistyneen humanistisen
koulutuksen saaneen pikkutarkan tytön rauhallinen työpaikka, ja viimeisinä kym-
menenä vuotena se on  muuttunut  paremminkin kauhistuttavalla tavalla liikeyri-
tykseksi, jossa myydään ja markkinoidaan osaamista  ja tietotaitoa. (L20)

Sosiaaliset arvot ja työn ilo

Kirjastonhoitajien ammattikuvaa ja siitä muodostettuja mielikuvia on pidetty usein
kielteisinä. (Ks. luku 2.2.). Tämän tutkimuksen elämäntarinoiden valossa käsitys
eristäytyvän kirjastonhoitajan mallista ei saa vahvistusta, sillä niissä puhutaan var-
sin paljon työn sosiaalisista arvoista, kuten työhön liittyvästä ilosta. Se liittyy työs-
sä onnistumiseen, uuden oppimiseen ja asiakkaiden palveluun mutta merkittävästi
myös hyvään ja toimivaan työyhteisöön.

Työskentely isossa kirjastossa oli hauskaa, yhdessäoloa ja huumoria. Työssä sai
myös arvostusta. Erityisesti informaatikon työtä arvostettiin… meillä oli hauskaa,
kävimme yhdessä ulkona vapaa-ajalla, työssä oli huumori mukana. (L21)

Meidän toimistossamme työnteko oli hauskaa ja solmimme ystävyyssuhteita, jotka
jatkuvat yhä! (L22)
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Tutkimusaineistossa ei kuitenkaan ole yhtenäistä näkemystä siitä, millainen sosiaa-
linen ympäristö on hyvä ja millaisia työyhteisön organisaation ja hierarkian tulisi
olla, jotta siinä voidaan kokea työn iloa.  Osa kirjastojen henkilöstöstä kokee hie-
rarkian selkeyttävänä ja  helppona: ”Selkeä hierarkia ja selkeät ohjeet jokaiselle asi-
alle tekee olon helpoksi”. Osa henkilöstöstä sen sijaan ahdistuu vahvan hierarkian
sidoksesta ja alkaa kapinoida. Heille toimiva, hyvä työyhteisö on demokraattinen,
keskusteleva ja kuunteleva.

Oikeudenmukaisuuden periaate toistuu useiden kirjoittajien ilmaisemissa
arvoissa. Tämän periaatteen loukkaukset koetaan raskaina, työmotivaatiota ja hen-
kilökohtaisen elämän tasapainoa vaurioittavina. Oikeudenmukaisuuden loukka-
ukset liittyvät työelämän kipeisiin kokemuksiin, virantäyttöihin, palkitsemiseen tai
sen puutteeseen Arvo on yhteinen miehille ja naisille, eroja sen sijaan saattaa olla
siinä, kuinka suoraan tai epäsuorasti arvon loukkauksiin reagoidaan.

Vääryys, epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta ovat minulle vaikeimpia asioita kes-
tää. (L23)

Kaikkea siedän, mutta en epäoikeudenmukaisuutta ja turhaa vallankäyttöä. (L24)

Koin koko ajan, että työni hedelmät käytettiin toisten uran edistämiseen. Olin näh-
nyt monta virantäyttötragediaa ja kokenut itsekin vääryyksiä sijaisuuksista päätet-
täessä. (L25)

Suuret muutokset 1990-luvulla näyttäisivät vaikuttaneen työyhteisön sisäisiin ar-
voihin ja kokemuksiin työn ilosta. Elämäntarinoissa työn merkityksen ja sisällön
katoaminen liitetään yhteisöllisen hengen katoamiseen ja kilpailun kasvamiseen
osana työkulttuuria. Pohdinnan arvoinen kysymys on, missä määrin tämä liittyi
käynnissä olleeseen kirjastotyön, työyhteisöjen ja –organisaatioiden muutoksiin,
missä määrin yleisemmin yhteiskunnassa voimistuneisiin  kilpailuarvoihin yhdek-
sänkymmenluvulla.

Aito me-henki ja työn ilo katosi kun meidän pantiin kilpailemaan toistemme kans-
sa. Kokoukset ovat tänään yhtä nokkimista ja pisteiden keruuta. Missä on vanhan-
aikainen oikeus iloita työstä? Terapeuttinen naurunremahdus puuttuu. Tärkeää
henkistä lorvehtimista puuttuu. Hyvät työntekijät eivät työskentele pelkästään
palkan takia ja se tuottaa tulosta… Meitä työntekijöitä on syyllistetty rankasti: mi-
tään ette ole tehneet oikein. Mitä teimme kymmenen vuotta sitten ei ollut väärin
silloin ja sen ajan normien mukaan. Vaan ajat, yhteiskunta ja työkalut ovat muut-
tuneet. (L26)

… ihmiset tekivät lujasti töitä, hyvällä tuulella. Nykyisin, ahdistuksen, masennuk-
sen ja ilottomuuden henki leijuu ilmassa. (L27)

Kirjastotyössä tapahtuneiden muutosten koetaan hävittäneen keskeisiä motivaa-
tiotekijöitä, työn iloa ja yhteishenkeä sekä lisänneen kilpailua. Murroskaudet näyt-
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tävät muuttaneen sekä työelämän tärkeysjärjestystä että käsityksiä siitä, millainen
osaaminen on arvostettavaa.  Tämä puolestaan saa pahimmillaan aikaan syyllisyy-
den ja syyttelyn kierteen.

Tasapaino ja turvallisuus keskeisinä henkilökohtaisina arvoina

Tasapainoinen elämänhallinta  näkyy varsin yleisenä henkilökohtaisena arvona
elämäntarinoissa. Erityisen selvästi sen ovat ilmaisseet ne, joilla on eniten onnis-
tumisen kokemuksia myös työelämästä. Useimmiten tasapainoisen elämän koros-
tus liittyy perheeseen ja siihen konkreettiseen tekemiseen, jota mm. lapsista tai
muista omaisista huolehtiminen merkitsee.

Elämässä tärkeänä pidän tasapainoa – työ ja kodin sopivaa suhteuttamista. Käsitys
on ollut minulla jo niin kauan kuin muistan. Työssä ei jaksa, jos ei voi tehdä välillä
omia asioita ja myös päinvastoin. Onneksi olen saanut käydä työssä ja yksityiselä-
mässäkin tuntuu, että olen voinut haluamiani asioita toteuttaa. Tärkeätä on myös
toisten ihmisten huomioon ottaminen. (L28)

Ihmisten, lasten ja eläinten oikeudet, oikeus ja mahdollisuus iloon, järkevään työn-
tekoon, yhdessä olemiseen, tekemiseen, harrastamiseen, reiluun peliin, jopa rak-
kauteen ja hellyyteen, huumoriin - murheen ja ahdistuksen jakamiseen, niiden
pohtimiseen. (L29)

Tasapainoisen elämän tarve voi myös kasvaa vähitellen sen jälkeen, kun voimakas
sitoutuminen työhön käy liian raskaaksi. Jyrkimmin elämänarvojen uudelleen ar-
viointi koskettaa silloin, kun sairastuminen, uupuminen ja läheisten menetykset
pakottavat muuttamaan elämää.

Myöhemmin olen todennut, että olin täysin sitoutunut tuohon kirjastoon ja antanut
sieluni työhön. Silloin se tuntui oikealta, mutta en ole enää niin varma asiasta.
Elämässä pitää olla tasapainoa. Vuorokaudessa on 24 tuntia ja sen pitäisi jakautua
niin, että on 8 tuntia työtä, 8 tuntia yksityiselämää varten ja 8 tuntia lepoa. Ei ole
hyväksi, jos jokin asia valtaa liian paljon tilaa. (L30)

Oli ristiriita kodin ja työn välillä. Kiire ja pakkotahti varjosti elämää. Olin pitkään
pettynyt, kun en jaksanut uudistua ja kehittää itseäni ammatillisesti. Ja sairauteni
paheni. Lopulta en katsonut olevan muuta vaihtoehtoa kuin jättää tehtäväni ter-
veemmän ihmisen käsiin. Tämä jakso on ollut toisaalta elämäni syvin kuilu; toi-
saalta koin sen siunauksellisena jaksona ja latausaikana. Ja vihdoin tässä elämäni
vaiheessa sain minäkin ammentaa kirjojen tietovarantoja, elämyksiä ja virikkeitä.
(L31)



125

Lukuisissa elämäntarinoissa on käsitelty taloudellisen turvallisuuden tai turvatto-
muuden merkitystä. Kirjastojen palkkaustasoa on pidetty matalana. Pysyvän viran
saanut on kuitenkin turvallisemmassa asemassa kuin esimerkiksi yliopiston tutki-
ja, joka joutuu tekemään tutkimustyötään apurahojen ja määräaikaisten virkojen
turvin. Kirjastojen virkarakennetta määrittelee peruskoulutus ja kirjastoalan päte-
vöityminen, mutta myös monet muut tekijät. Kirjastotyön valinta elämänuraksi
liittyy monien näkemyksissä kohtuullisen turvattuun toimeentuloon.

Kirjasto ei ollut ura vaan seuraus. Piti tehdä työtä, koska opintolainaa en uskalta-
nut enempää ottaa. Oli maksettava asunto velattomaksi ja opintolainat takaisin.
(L32)

Olimme myös ostaneet ensimmäisen oman asunnon kokonaan velaksi!  Kun sitten
kävi niin, että avautui … paikka, se merkitsi  minulle taloudellisesti niin paljon,
etten uskaltanut lähteä  epävarmaan kouluttajan tehtävään. Joskus olen katunut tä-
tä ratkaisuani, mutta vain ohimennen. (L33)

…valtion virka on aina valtion virka. (L34)

Kirjastotyön palkkataso on koulutuksesta huolimatta edelleen alhainen.174 Talou-
dellinen ahdinko ja huoli tulevaisuudesta rasittaa erityisesti määräaikaisissa, huo-
nosti palkatuissa tehtävissä toimivia:

Tiesin, että tämä työ on pienipalkkaista.  Iän mukainen syrjintä ja ehkä sen seu-
rauksena työsuhteiden määräaikaisuus rasittavat psyykeä. Tulevaisuuden suunni-
telmia ei voi juurikaan tehdä, koska työsuhde ei ole pysyvä. Haluaisimme vaihtaa
asuntoa perheeni kanssa, mutta määräaikaisen työsuhteeni vuoksi se ei ole mah-
dollista. En myöskään pääse määräaikaisuuden vuoksi koulutukseen, mikä taas
olisi välttämätöntä ammatin ajan tasalla pysyttämiseksi. (L35)

…toimeentulovaikeudet, pieni palkka ei riittänyt perheen elättämiseen. (L36)

Rahanpuute aiheuttaa myös stressiä, vaikea sanoa, kumpi on pahempi, stressaava
työ vai köyhyys. (L37)

174 Ammattikuvan ongelmista kertoo Helsingin Sanomien uutinen helmikuun 16. päivältä 2007,
jonka mukaan (kuntien) kirjastonhoitaja ansaitsee yli 40 % vähemmän kuin korkeakoulututkinnon
suorittaneet keskimäärin. Akavan erityisalojen ammattiliiton mukaan ero on lähes 1500 euroa ja se
on kasvanut vuosi vuodelta. Keskiansio alittaa myös kaikkien palkansaajien keskiansiotason lähes
20 %:lla eli lähes 500 eurolla. (Hakkarainen 2007, A10.)



126

Osa kirjoittajista on pyrkinyt varmistamaan taloudellista riippumattomuuttaan yk-
sinkertaisen elämän arvovalinnalla.

Elämäntavoissaan ja kulutustottumuksissaan hän katsoo viihtyvänsä 1950-luvun
lopun maailmassa, toisin sanoen siinä ajassa, jolloin hän eli lapsuuttaan. Yksinker-
taiseen elämään antaa tukea myös elämänkatsomus. Hänellä on televisio mutta ei
videoita eikä puhelinta. Mieluummin hän pitää yhteyksiä kirjeitse yllä. Hän ei
matkusta eikä kaipaa matkustamista, vaan   ”eksoottisiksi matkakohteiksi riittävät
Korkeasaari ja Kasvitieteellinen puutarha”.  Hän ei ole kiinnostunut keräämään ta-
varaa. Hän tekee itse osan vaatteista ja pikkukorjauksista ja valmistaa ruoan ilman
eineksiä. (L38)

Materiatasolla elän yhä askeettisemmin. Vierastan teknologiaa ja kaikenlaisia ny-
kyajan hupsutuksia. (L39)

Luova toiminta ja taide auttavat sekä jaksamaan että antavat merkitystä elämään.
Ne auttavat myös purkamaan elämän kriisitilanteita. Vaikka elämäkerta-
aineistossa ei ole kovin monta mainintaa taiteen henkilökohtaisesta merkityksestä,
kirjastojen kaikista henkilöstöryhmistä löytyy taiteellisesta luomistyöstä kiinnostu-
neita, kirjoittajia, runouden kääntäjiä, runoilijoita, maalaustaiteen harrastajia. Muu-
tamissa elämäntarinoissa kuvataan esteettisten arvojen merkitystä liittyneenä ra-
kennusten ja tilojen kauneuteen, harmoniaan ja historiaan, mutta myös väri- ja ää-
nimaailmaan.

Musiikki on läheinen harrastus, monet läheisistä ovat ammattimuusikoita; heidän
kanssaan myös keskustelua elämästä ja työstä. Ilman heidän syvällistä elämän
ymmärtämistä ja musiikin kauneuden ymmärtämistä en olisi jaksanut. Olen usein
ajatellut että absoluuttinen musiikki ja sen ymmärtäminen on tiedon ymmärtämi-
sen yläpuolella. Se on neroutta, jota en ole löytänyt kirjoista enkä kirjastoalan vii-
saudesta. (L40)

Elämänkriiseissä merkityksellistä on ollut maalaaminen, kirjoittaminen ja musiikki
sekä ystävät. Kiinnostuin uusista taiteen muodoista, kuten valokuvauksesta, kan-
kaiden suunnittelusta, jazzista ja soulista sekä näyttelemisestä. (L41)

Vapaus on keskeinen arvo tiedeyhteisössä. Kirjastotyössä ei yleensä ole samaa va-
pautta kuin tieteellisessä tutkimuksessa, vaan sitä rajaavat erityisesti asiakaspalve-
luun liittyvät aikataulut ja määräajat. Lähes jokaisen työ on sidoksissa jonkun toi-
sen työhön. Ehkä juuri näistä syistä kirjastoon eivät ensisijaisesti hakeudu ne, joille
vapaus ja itsenäinen toiminta ovat ydinarvoja. Vapauden ja itsenäisen työn periaat-
teita käsittelevät kirjoituksissaan erityisesti ne, jotka ovat siirtyneet kirjastotyöstä
muihin tehtäviin.

(Kirjastosta muuhun työhön siirryttyäni)  sain vapaasti suunnitella aikaani. Tämä
ei ollut mikään 9-17 toimi. Saatoin ottaa vapaapäivän, kun tarvitsin sellaisen ja
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työskennellä vaikka vuorokauden ympäri, jos työ niin vaati. Se oli sitä tutkijan va-
pautta. (L42)

Tärkeätä minulle on työn kiinnostavuus, monipuolisuus ja erityisesti itsenäisyys.
(L43)

On myös viitteitä siitä, että vapauden kokemus työssä on tärkeämpi suuria ikä-
luokkia nuoremmalle sukupolvelle. Tämä näkyy mm. haluna vaihtaa kirjastosta
toiseen, jos työtä ei koeta riittävän luovana ja vapaana sekä haluna heittäytyä uu-
siin tehtäviin, joissa pääsee kokeilemaan luovaa ongelmanratkaisua.

Vain muutamat kirjoittajista ovat ottaneet kantaa yhteiskunnallisiin arvoi-
hin samoin kuin luonnon- ja eläintensuojeluun.

Toivoa ei pidä heittää, pitäisi yrittää edes vaikuttaa, edes itse tai läheiset tehdä rat-
kaisuja järkevämpään suuntaan. Ajat sitten ollaan ylitetty eräänlaiset markkinata-
lousfasismin rajat… nykyinen neoliberalistinen markkina- ja mediamaailma on ty-
perää ja tappavaa.  Vauhdin kiihtyminen kaikessa, miksi, ketä varten, mikä kohde.
Hölmöläiset olivat fiksua porukkaa nykyihmisiin verrattuna. ..Mutta pois ruikutus,
positiivinen asenne ja tarmoa ja solidaarisuutta ihmisiä kohtaan, lapsia, eläimiä.
(L44)

Elämäntarinoissa on ilmaistu varsin pitkälle niitä arvoja, joita Michael Gorman
(2000, 16-28) on tunnistanut kirjastonhoitajuuden ydinarvoiksi. Tämä viittaa siihen,
että kirjastotyön merkitykselliseksi kokeminen edellyttää keskeisen arvopohjan ja-
kamista. Tätä vahvistaa se, että kirjastosta muualle siirtyneiden elämäntarinoissa
on nähtävissä arvoristiriitoja, kuten palvelun toissijainen merkitys tai vapauden
arvon tärkeys.

6.2. Minä ja muut

Elin kirjojen maailmassa

Luen seuraavassa elämäntarinoita ennen kaikkea tulkintana kertojien minäkuvas-
ta: kuka minä olen ja miten minusta tuli se, mikä nyt olen? Samalla pyrin tunnis-
tamaan  oleelliset minätulkintaa yhdistävät ja erottelevat tekijät. Minä tulkitaan ai-
na suhteessa johonkin – toisenlaiseksi tai samanlaiseksi koettuun. Kiinnitän huo-
miota käännekohtiin, valintoihin ja kriiseihin, joiden avulla ihminen jäsentää elä-
mään. Mitä minäkuvalle merkitsee oma ammatti?  Onko kirjoittajan minäkuva so-
pusoinnussa hänen työkuvansa kanssa? Vahvistaako työkuva hänen minäkuvaan-
sa vai heikentääkö se sitä? Miten mahdollinen ristiriita ratkaistaan? Tietotekniikan



128

vaikutusta minäkuvaan pohditaan omana kysymyksenään. Minäkuva ja ihmisku-
va kytkeytyvät yhteen. Ihmiskuva liittyy vahvasti siihen, millaisena vuorovaikutus
asiakkaiden, työtoverien ja esimiesten tai alaisten kanssa hahmottuu. Ihmiskuva
ohjaa yhteisön sisäistä toimintaa.

Osa elämäkerran kirjoittajista on kuvannut lapsuuttaan. Kertojien lähtökoh-
dat vaihtelevat  maantieteellisesti Pohjois-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja am-
matillisesti pienviljelijäperheestä tutkija- ja diplomaattiperheeseen. Ei siis ole ole-
massa yhtä sosiaaliryhmää, jonka piirissä kirjastotyö olisi valittu ammatiksi. Huo-
mattava osa 1940- ja 1950-luvuilla syntyneistä – suurten ikäluokkien tavoin - on
kotoisin maaseudulta. Lapsuuden kuvauksissa on selvästi kaksi eri minäkuvaa,
toisaalta ujon, aran lapsen kuva ja toisaalta  oma-aloitteisen ja sisaruksista vastuuta
kantavan selviytyjän kuva.

Muistan jo lapsuudesta, että vanhimpana jouduin pihalla puolustamaan nuorem-
pia sisaruksiani ja kantamaan heistä vastuuta. Lapsuus oli tietenkin valoisaa aikaa.
(L45)

Kirjoilla ja kirjastolla oli varsin monen lapsuudessa positiivinen merkitys. Kirjat ja
kirjasto toivat turvaa ja levollisuutta. Sosiaalisesta taustasta riippumatta kodeissa
luettiin paljon. Viittauksia vanhempien ja isovanhempien lukuharrastukseen on
melko runsaasti.  Erityisesti äidin merkitys näyttää olleen suuri.

Kirjat ja kirjasto merkitsivät kestävän rauhan ja mahdollisuuksien paikkaa.(L46)

Elin  kirjojen maailmassa, ne toivat turvallisuutta ja seuraa, kun koti, ympäristö ja
ystävät muuttuivat usein vanhempien työn vuoksi. (L47)

Äitini oli sivutoiminen sivukirjastonhoitaja ja kotonani oli kirjasto vuosikymmeniä.
Olin äidin pieni apulainen, joka oppi lukemaan 5-vuotiaana. (L48)

Nuoruusajasta kirjoittaneet jakautuvat seuraaviin ryhmiin: 1)  realistisiin konkree-
tin elämänuran etsijöihin, 2) pohtijoihin, joista osa kääntyy sisäänpäin hakiessaan
paikkaansa yhteiskunnassa ja osa ilmaisee avointa kapinaa vallitsevia arvoja ja kä-
sityksiä vastaan.175

175 Aineistossani nämä kaksi ryhmää näyttäisivät jakautuvan naisiin (sisäänpäin kääntyvät) ja miehiin (rebel-
lit). Kun aineistossani miesten osuus on pieni, en katso voivani yleistää havaintoa.
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Etsin elämänläheistä työtä

Konkreetin elämänuran etsijöillä olivat jalat maassa, kokemusta ruumiillisesta
työstä tai urheilusta. Useimmiten heillä ei ollut selvää näkemystä siitä, mihin am-
mattiin he aikanaan valmistuisivat ja mikä työ olisi mieluisinta. Tämän vaikutti
osaltaan käynnissä oleva 1960 - 70-luvun murroskausi, jolloin yliopistoihin tulevil-
la nuorilla ei kotitaustana vuoksi voinutkaan olla runsaasti kokemuksia eri amma-
teista. Erityisesti maaseudulta ja työväestökodeista tuleville akateemisten ammatti-
en sisällöt avautuivat vasta vähitellen. Ryhmään kuuluvilla oli kuitenkin uskoa sii-
hen, että he voivat vaikuttaa asioihin, vaikka tulevaisuus sisältäisikin epävarmuut-
ta ja ennakoimattomia tekijöitä.

En tiennyt, mikä minusta tulee isona. Pääaineeni oli sosiologia ja pidin sitä tar-
peeksi yleisenä, jotta useampiakin työvaihtoehtoja voi jatkossa valita. (L49)

Olen pystynyt itse vaikuttamaan elämääni ja valintoihin, en ole hyväksynyt kohte-
lua, jota en pitänyt oikeudenmukaisena. Olen pitänyt puoleni ja tarvittaessa tehnyt
radikaaleja ratkaisuja. (L50)

Etsin jotain konkreettia ja elämänläheistä, jotain jolla olisi ollut "yhteiskunnallista
merkitystä"! (L51)

Oman minuuden etsintä

Sisäänpäin kääntyvät pohtijat kuvaavat nuoruudestaan yksinäisyyden kokemuk-
sia, herkkyyttä ja vaikeutta löytää seuraa ikätovereista sekä usein uskonnon ja tai-
teen merkityksellisyyttä. He saattavat hakea kauankin paikkaansa elämässä ja
punnita ihanteiden toteuttamisen mahdollisuuksia. Leimallista on oman elämän
kokeminen merkitykselliseksi sen kautta, että on mahdollisuus auttaa muita.

Nuoruuden kriisit elin läpi maalaamalla, kirjoittamalla ja musiikin avulla. Luonto
merkitsi omaa tilaa ja nuoruuden koira oli hyvä terapeutti. Uskonto oli jo lapsena
ja nuorena tärkeällä sijalla elämässäni. (L52)

Haaveenani oli kehitysaputyö ja äiti-teresamainen ajatus lähteä Intiaan auttamaan
köyhiä. Tätä varten luin kaiken hindulaisuudesta ja Intian oloista ja uskonnoista.
Toisaalta epäilin kykyjäni selvitä Intian kaaoksessa, saati pystyä auttamaan siellä.
(L53)

Ulospäin suuntautuvia pohtijoita nimitän rebelleiksi. Myös heidän ajatteluunsa si-
sältyy  ihanteellisuutta ja tasavertaisuuden näkemyksiä. He eivät halua myötäillä
vallitsevia arvoja ja arvostuksia, vaan heidän nuoruuttaan leimaa vastakkaisuuden
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ilmaiseminen, antiteesi. Minuutta rakennetaan erottautumalla joukosta, toimimalla
siten, että ainakin joku paheksuu taikka tekemällä valintoja, joita ei yleisesti arvos-
teta. Halu kokeilla erilaisia työsuhteita merkitsee rajojen ylittämistä ja tämä puoles-
taan laajentaa yksilön liikkumavapautta. Opiskelua motivoi halu muuttaa maail-
maa paremmaksi.

Hieman punnersin ja tulin ylioppilaaksi magnalla. Sain … stipendin eli satasen,
jonka todistuksen kanssa hain paljain jaloin norjalainen vuoristojääkärimaihari
päällä. Pitkähkö tukka. Che Guevara aikaa. Paljaat jalat eikä pukua eli muka soli-
daarinen monille, jotka eivät päässeet ylioppilaaksi, raskasta tehdä iltaisin töitä, jos
on jo päivälläkin…Olen ollut yli 20:ssa eri työssä… Painuin yliopistolle, sillä olin
päättänyt muuttaa maailman oikeudenmukaisemmaksi. (L54)

Olin lukiossa ja myöhemminkin listannut kavereiden kanssa tyhmiltä ja typeriltä
vaikuttavia yliopistossa opetettavia aineita – esim. aineita, joista ei  valmistu mi-
hinkään järkevään.  Ne olivat kiinnostavia triviaalisuutensa takia.  Listassa oli mm.
teoreettinen filosofia, taiteen tutkimus ja folklore.  Menin sitten lukemaan folklorea.
Ennen kirjasto-alaa olin ollut tsupparina, useissa tehtaissa, ja mm. rakennuksilla
maalailemassa ja harjoittamassa hulttioelämää. (L55)

Elämänuran valinta

Elämänuran valinta on ratkaiseva käännekohta jokaisen elämässä. Tulevaisuuspuu
–vertausta käytettäessä se merkitsee tietyn kehittymishaaran avautumista ja mui-
den sulkeutumista ainakin siksi ajaksi, kun henkilö jatkaa aloittamallaan työuralla.
Useimpien kohdalla valinta ei rajaudu tiettyyn hetkeen vaan merkitsee vähittäistä
kypsymistä oman elämäntehtävän löytämiseen. Tilapäisiin työsuhteisiin liittyvillä
kokemuksilla on ollut merkittävä vaikutus.

Eräät kirjoittajista kuvaavat elämänuran löytymistä valintojen sarjana. Ensimmäi-
nen iso valinta tehtiin neljän kouluvuoden jälkeen, sillä maatalous- ja työläisper-
heen lapset eivät ilman muuta menneet 50-luvulla oppikouluun. Mukana oli niin
asenteellisia kuin käytännön esteitä pitkine koulumatkoineen. Hyvä koulumenes-
tys rohkaisi jatkamaan. Seuraava kynnys oli oppikoulun jälkeinen valinta, lähteäkö
lukioon, ammatilliseen koulutukseen vai työelämään. ”Tuleva elämänura ei ollut
valjennut ja sain lisäaikaa miettiä tulevaisuuttani lukiossa” (L56).

Suurten ikäluokkien tulo yliopistoihin muutti laajasti akateemista kenttää lisäten
sekä yliopistojen että opiskelijoiden määrää. Jotkut kirjoittajista mainitsevat ole-
vansa sukunsa ensimmäisiä akateemisen koulutuksen saaneita. Samoin usea tote-
aa, että vain muutamat koulutovereista lähtivät opiskelemaan yliopistoon. Aineis-
tosta on tehtävissä johtopäätös, että nämä suurten ikäluokkien edustajat olivat
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oman koulunsa ja ympäristönsä menestyneitä koululaisia.  Kun nuori  muutti
yleensä vieraaseen opiskelukaupunkiin, muutto merkitsi varhaista itsenäistymistä,
toimeentulon niukkuutta ja monille entisten ystävyyssuhteiden katkeamista. Ilman
perheen ja kodin tukea näin suuret muutokset eivät useinkaan olisi olleet mahdol-
lisia. Osa kirjoittajista muistaa opiskeluaikansa innostavana, osan muistoissa ko-
rostuu välitila, jossa on irronnut kodistaan eikä ole vielä löytänyt paikkaansa elä-
mässä.

Vanhemmat toivoivat lapselleen koulunkäynnin myötä avautuvan helpomman
elämän ja leveämmän leivän kuin heillä oli ollut. (L57)

Opiskeluaika ei ole jäänyt mieleen mukavana aikana. Siinä oli paljon ristiriitaista ja
raskasta, jotenkin kylmää. Perhe-elämään sisältyviä murheita. En oikein löytänyt
paikkaa, jossa olisin ollut kotonani. Alivuokralaisasunnot, rahan niukkuus, ponnis-
telu ja samalla tuntu, ettei ole ihan omalla alueellaan. (L58)

Kirjastotyön valinta

Kirjastoalan kouluttajat kävivät erityisesti 1970- luvulla keskustelua kirjastoalalle
hakeutumisen motiiveista. Kirjoitusten otsikot ovat kuvaavia: ”kirjastoalalle joudu-
taan yhä” (Sievänen-Allen 1974, 190-191) tai ”kirjastonhoitajaksi hakeudutaan, ei
jouduta” (Vakkari 1979, 433-435).  Professori Marjatta Okko selvitti hakeutumisen
motiiveja vuonna 1985 aloittaneelta vuosikurssilta. Voimakkain valinnan motiivi
oli kirjastotyön turvallisuus, toisin sanoen alan hyvä työllisyys ja toiseksi voimak-
kain motiivi myönteiset työkokemukset (Okko 1985, 83-88).

Oili-Helena Ylijoen  analyysi akateemisesta heimokulttuureista asettaa kir-
jastoalan opiskelijat ja heidän motivaationsa laajempaan vertailevaan kehykseen.
Myös tässä alan tuomalla turvallisuudella on merkittävä sija mutta oleellista on
opiskelijajoukon jakautuminen kahteen erilaiseen ryhmään, joista toinen korostaa
käytännön kirjastotyön merkitystä ja toinen kirjastoinstituutiosta irrotetun infor-
maatiotutkimuksen merkitystä (Ylijoki 1989).

Useimmilla elämäntarinoiden kirjoittajilla on akateeminen ylempi korkea-
koulututkinto tai jatkotutkinto sekä pätevyys kirjastotyöhön. Heistä 60 % on suo-
rittanut kirjastoalan opinnot (cum laude, laudatur) yliopistossa – useimmiten
Tampereen yliopistossa. Kirjoittajista 20 % on hankkinut kirjastoalan pätevyyden
informaatiopalvelukurssilla. Muutamat ovat suorittaneet tieteellisten kirjastojen
virkatutkinnon mutta täydentäneet sen myöhemmin joko Tampereella tai Infor-
maatiopalvelukurssilla. Parilla kirjoittajalla on keskiasteen pätevyyttä vastaava kir-
jastosihteerikoulutus. Vain yhdeltä kirjastokoulutus puuttuu kokonaan.176

176 Keskeinen syy näinkin kattavaan muodolliseen pätevyyteen on kirjastoalan tiukoissa pätevyys-



132

Pyrin seuraavassa analysoimaan elämäntarina-aineiston valossa kirjasto-
työhön hakeutumisen tai joutumisen motiiveja. Missä määrin kyse on tietoisesta
kutsumusammattiin hakeutumisesta? Millainen rooli on arvomaailmalla tai työko-
kemuksilla? Missä määrin kirjastotyöhön on ajauduttu tai jouduttu ilman omaa va-
lintaa ja edes kiinnostusta?

Kirjasto tiedon temppelinä

Lapsuuden kokemuksilla näyttää olevan merkittävä yhteys kirjastoalan valintaan.
Kirjoittajat kuvaavat kirjastoa turvallisena ja mieluisana paikkana, jossa käytiin
usein yhdessä vanhempien, erityisesti äidin tai isovanhempien kanssa.  Harvinai-
sia eivät ole myöskään ne kirjastoihin liittyvät myönteiset kokemukset, joissa lähi-
kirjaston hoitaja ymmärsi ja tuki lasta kirjaston käyttäjinä. Kirjaston levollinen ja
rohkaiseva ilmapiiri veti puoleensa erityisesti ujoja lapsia.

Kirjasto paikkana oli aina kiinnostanut minua. Se oli jollakin tavoin salaperäinen ja
kiehtova mielikuvitusta inspiroiva paikka, määrättömän tiedon ’temppeli’. Olin (jo
lapsena) kirjaston vakituinen asiakas. (L59)

Koti- ja sukutaustalla on merkitystä kahdellakin tavalla. Vanhempien kiinnostus ja
kokemus kirjastotyöstä saattoi harjaannuttaa pienestä pitäen siihen, millaista kir-
jastotyö on.  Vanhemmat ottivat lapsen mukaan työhön. Varhaisimmat kokemuk-
set ovat äidin 5-vuotiaan apulaisen tai 12-vuotiaan sunnuntaipäivystäjän. Myös
joku muu kirjastossa työskentelevä lähiomainen saattoi antaa mallin uravalinnalle.

Lapsena asuin kirjastossa. Isä oli innokas kansanvalistusaatteen toteuttaja, (opetta-
ja) ja piirikirjaston hoitaja. (L60)

Kirjastoalan valitsin jo keskikoulussa. Idean sain tädiltäni, jota ihailin suuresti. Hän
oli suorittanut Kansanvalistusseuran sivutoimisen kirjastotutkinnon ja hoiti pank-
kityönsä ohella sivutoimisena …kunnankirjastoa.. Hänen kehotuksestaan hakeu-
duin myös kesätyöhön kirjastoon. (L61)

Kodin vaikutus näkyi myös niissä tapauksissa, joissa perhe ja suku katsoi kirjasto-
työn sopivaksi ammatiksi joko siitä syystä, että se varmisti nopean pääsyn ammat-
tiin taikka oli sopivaa naisten työtä.

vaatimuksissa, joita väljennettiin vasta 1990-luvulla osana julkishallinnon pätevyysvaatimusten
uudistamisaaltoa. Käytännössä eteneminen alalla oli sitä ennen mahdotonta, mikäli kirjastoalan
opinnot puuttuivat.
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Isäni  oli kuullut, että kirjastoalalle  riittää yhden vuoden kirjastokurssi ja siihen
liittyvä harjoittelu.  Se tuntui sopivan vanhemmilleni, joille oli tärkeää, että tytöillä
on oma ammatti ja itsenäisyys, mutta jotka olivat aina huolissaan rahasta ja sen riit-
tämisestä. (L62)

Kiinnostus kirjallisuuteen ja tietämiseen ovat motivoineet hakeutumaan kirjasto-
työhön.

Olen aina ollut kirjahullu, kiinnostunut tiedosta, elämyksistä ja kokemuksista: olen
halunnut lukea niistä, oppia uutta ja välittää toisille. Kirjat ovat olleet tärkeitä sel-
viytymisen apuvälineitä. (L63)

Kirjastoon jouduin sattumalta

Suurten ikäluokkien kirjoittajat kuvaavat kuitenkin useimmiten kirjastouran valin-
taa sattumaksi tai ajautumiseksi. Opiskeluajan kesätyöt, joissa kirjastotyön valinta
johtuu useimmiten sattumasta tai mukavuudesta, ovat olleet väylä pysyvään kir-
jastotyöhön. Elämäntilanne, vaikkapa pienten lasten äidin tarvitsema osa-aikatyö
saattoi olla ensimmäinen syy kirjastotyöhön.

Kirjastoalalle jouduin sattumalta sillä opintojen välillä menin kesätöihin … kau-
punginkirjastoon ja vasta kolmantena kesänä tulin ajatelleeksi, että voisihan sitä
yrittää kirjastokursseille varsinkin, kun opiskelu tapahtuisi samassa yliopistossa,
jossa jo olin. (L64)

Urahaaveet ennen kirjastotyötä ovat olleet moninaisia, tutkimusmatkailusta taitee-
seen, teologin tai psykologin työhön, opettajan ja tutkijan työhön. Oleellista on eh-
kä se, että selkeä ja määrätietoinen uratavoite puuttuu. Vaihtoehtoja tuntuu olevan
useita ja on vaikea ratkaista, olisiko joku vaihtoehto muita parempi. Työ kirjastossa
saattaa tarjota ikään kuin neutraalin tilaisuuden harkita elämänratkaisuja. Silloin
kun työhön liittyvät kokemukset ovat myönteisiä, välineestä tuleekin tarkoitus.

Aloitin harjoittelun yliopiston kirjastossa ennakkoluuloisena: edessä ankea kesä
pölyisessä, arkistoa muistuttavassa paikassa. Pölyn kuvittelin laskeutuneen niin
kirjojen kuin virkailijoiden päälle. Ennakkoluulot osoittautuivat vääriksi. Työ oli
kiinnostavaa, työntekijät osaavia, iloisia ja elämän eri ilmiöistä laajasti kiinnostu-
neita: eivät ollenkaan kuivan tieteellisiä. (L65)

Alkuperäinen motiivi – olkoon se vaikka ajautuminen – ei vielä ennusta sitä, mihin
suuntaan kiinnostus myöhemmin alkaa kehittyä. Useista alalle ajautuneista on
kasvanut merkittäviä vaikuttajia ja kirjastotoiminnan tarmokkaita kehittäjiä.
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Osa kirjoittajista oli kokeillut opettajan uraa. Joillakin oli kokemuksia pank-
kityöstä. He  perustelevat kirjastotyön valintaa kiinnostavuudella ja monipuoli-
suudella: ”toisten ihmisten tilien hoitaminen ei jaksanut kiinnostaa”.  Opettajan
työn varjopuolina mainitaan mm. käsitys opetustyön yksitoikkoisuudesta ja ku-
rinpitoon liittyvät ongelmat. Valinta perustui siis käytännön kirjastotyössä koet-
tuun viihtymiseen ja mielenkiintoisiin tehtäviin, jotka vastasivat omaa mielenkiin-
toa ja suuntautuneisuutta.  Kirjastoalan pätevöitymiskoulutus oli myös laajempi
kuin  auskultointi opetustyöhön. Se antoi vastaavanlaisen ammatillisen pätevyy-
den, joka oikeutti etenemään alalla vaativampiin tehtäviin.

Kirjastotyön turvallisuus liittyi toisaalta nopeaan ammatin saamiseen ja toi-
saalta taattuun vaikkakin niukkaan toimeentuloon. Taustalla saattoi olla asunnon
hankkimiseen liittyvä lainojen hoitaminen, joka esti kokeilemasta epävarmempia
uravaihtoehtoja taikka varmuus suhteellisen nopeasta valmistumisesta ja työn
saannista koulutuksen jälkeen. Turvallisuus kallisti useiden kohdalla vaa’an kirjas-
totyön valinnan eduksi.

Edellisiin verrattuna vaikeampi lähtötilanne oli niillä, jotka katsoivat joutu-
neensa olosuhteiden pakosta kirjastotyöhön. Kirjastotyö oli tällöin ikään kuin vii-
meinen ja heikko oljenkorsi, joka pelasti vielä suuremmalta ongelmalta ja häpeältä,
työttömyydeltä. Huonoksi tämän lähtökohdan teki se, ettei kyseessä ei ollut samal-
la tavalla valittu tilanne kuin vaikka kesätyötä hakevalla opiskelijalla. Virastotyön-
tekijän leima saattoi vaikuttaa niin henkilön minä -käsitykseen kuin työyhteisön
sisäiseen hierarkiaan. Edes lisäkoulutuksen avulla ei aina ole ollut helppoa muut-
taa tätä leimaa.

Nykyhetken minäkuva

Elämäntarinoista välittyvä nykyhetken minäkuva sisältää enemmän variaatioita
kuin kirjastohenkilöstön kasvukausien minäkuva. Kirjoittajat kuvaavat niin onnis-
tumisia kuin pettymyksiä ja kriisejä, joita henkilökohtainen ja työelämä oli tuonut
mukanaan.  Elämäntarinoissa erottuvat ne, joilla on selkeä ja vahva onnistujan mi-
näkuva ja ne, joiden minäkuva on stigmatisoitunut eri syistä.

Aktiivinen vaikuttaja

Aktiiviset vaikuttajat ovat vakuuttuneita siitä, että he pystyivät ratkaisemaan uusia
haasteita ja ongelmia, hankkimaan tarvitsemansa koulutuksen ja käynnistämään
uusia asioita. Heidän mielestään on turha ruikuttaa sellaisia vaivoja, joihin voi vai-
kuttaa omatoimisuudella.

Toivoa ei pidä heittää, pitäisi edes yrittää vaikuttaa, edes itse tai läheiset tehdä rat-
kaisuja järkevämpään suuntaan. (L66).
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Oma ammatti-identiteettini on kuitenkin niin vahva, että en oikeastaan tunne pel-
koa  ammattimme puolesta.  Pikemminkin koen sen itselleni  ja omalta pieneltä
osaltani haasteena -  ja sellaisiinhan minulla on ollut tapana vastata. (L67)

Uskon päässeeni siihen, että yhä vähemmän kulutan energiaani ylikriittisyyteen  ja
ylenmääräisten vaatimusten esittämiseen.  Tyydyn nykyisin siihen, mitä kykenen
olemaan ja mitä pystyn muille antamaan. Tyydyn myös yhä enemmän siihen, että
ketään toista en pysty muuttamaan, vaikka kuinka haluaisin ja tuntisin tarpeelli-
seksi.  Selviytymisstrategiat on pyrittävä keksimään itse aina tilanteen mukaan ja
oma panoksensa on pyrittävä objektiivisesti näkemään tilanteessa kuin tilanteessa,
myös työelämässä…Tuntuu jopa siltä, että oman sisäisen vahvistumisen ja aikuis-
tumisen myötä työn sosiaalisesta puolesta kykenee nauttimaan ja saamaan irti pal-
jon nuoruusaikoja enemmän. (L68)

Toinen mahdollisuus kriisien jälkeen

Giddensiltä on peräisin elämänhallintaan liittyvä käsite ”toinen mahdollisuus” (se-
cond chances), jolla hän kuvaa ihmisen mahdollisuutta valita uudelleen myös mene-
tysten jälkeen. Kolhiintunut identiteetti korjataan ja itsekunnioitus vahvistuu.
(Giddens 1991.)  Ihmiset eivät ole sidottuja yhteen ainoaan elämänkulkuun ja vaih-
toehtoon, vaan he voivat aloittaa uudelleen missä elämänsä vaiheessa tahansa. Täl-
löin mm. työttömyyden aiheuttama onnettomuus voisi olla mahdollisuus uuteen
koulutukseen ja uusiin elämänvalintoihin.

Pysähdyttävä tapahtuma on elämäntarinoiden mukaan tietty ikävaihe, uu-
puminen ja oma tai läheisen sairastuminen. Joillekin tämä merkitsee uutta koulut-
tautumista, työtehtävien vaihtamista joko kokonaan uudelle alueelle tai kirjastossa
eri tehtäviin. Kokija kohtaa oman identiteettinsä raja-alueen. Tapa, jolla hän ylittää
rajan, muutti hänen minäkuvaansa.

35-vuotiaana aloin arvioida elämääni... Sairastuminen ja kuoleman ajatus pysäytti-
vät; niistä nouseva elämänvoima oli voimakas ja näin elämän ihmeellisyyden ja ar-
von tavanomaista kirkkaammin. Aloin ottaa vastaan omaan henkiseen kasvuun
liittyviä kehittymismahdollisuuksia, tein (useita merkittäviä ratkaisuja) ja suunni-
telmallisesti työtä kehittymiseni puolesta. Näen kriisissä mahdollisuuden kasvuun.
(L69)

(Vaativa työ ja lukuisat luottamustehtävät) aiheuttivat stressin, joka purkautui sai-
rauksina ja jouduin luopumaan luottamustehtävistä. Myös kolme lasta kotona –
vaikka äitini oli lapsenvahtina – lisäsivät osaltaan uupumusta. Kun hellitin tempoa,
terveyskin tasaantui ja olen jaksanut hyvin tähän asti. Olen ollut tyytyväinen kaik-
keen työhön, jota olen kirjastossa tehnyt. Pidän elämässä tärkeänä sitä että saan
tehdä sitä, mitä pidän mielekkäänä ja jossa todella viihdyn. (L70)
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Työttömyyden stigmatisoima minäkuva

Yhteiskunnan kriisikaudet ja työyhteisö voivat vakavasti vaurioittaa minäkuvaa.
Erityisen voimakkaasti tämän ovat kokeneet ne, joilta työttömyyskaudet ovat kat-
kaisseet mahdollisuudet saada omaa koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä.
Akateemisen koulutuksen kautta sosiaaliseen nousuun valmistautuneelle työlli-
syystöiden saaminen kirjastosta on pahimmillaan voinut olla musertava isku. Eri-
tyisen kipeäksi asia osoittautuu, jos myös vanhemmat pitävät sitä sellaisena häpe-
än aiheena, jota joudutaan kaunistelemaan. ”Olen pettänyt vanhempani epäonnis-
tumalla nousussa vihreälle oksalle” (L71).

Työttömyys on koettu itsetunnon romahduttajana silloinkin, kun se on liit-
tynyt yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin 1970- ja 1990-luvuilla. Työttömyys
tulee yllätyksenä, jota niin tutkintonsa valmiiksi ponnistelleen taikka työtehtäväs-
sään aiemmin onnistuneen on vaikea uskoa todeksi. Tämän kokeneet kuvaavat sy-
vää arvottomuuden tunnetta ja masennusta.

Työttömäksi joutuminen kahdeksaksi kuukaudeksi vei mitä syvimpään depressi-
oon. Työttömyyden kahdet kasvot – taloudelliset ja henkiset paineet – eivät ole yh-
teismitallisia, enkä osaa sanoa kumpaa niistä on helpompi katsoa silmästä silmään.
Toki on saatava jokapäiväinen leipä ja asuttava jossakin, vaan voi myös kysyä:
miksi elää ja asua, kun tuntee itsensä täysin tarpeettomaksi ja yhteiskunnan loisek-
si? (L72)

Työttömyyden kokeneelle työpaikan merkitys on myös korostuneen suuri. Mah-
dollisuus siirtyä tarpeellisten ihmisten joukkoon ja löytää jälleen oma paikkansa
yhteiskunnassa virittävät työhön liittyviä odotuksia.

Työllisyystyöt saattavat kuitenkin määritellä tekijän paikan työyhteisössä
siksi, ettei häntä ole valittu normaalilla hakumenettelyllä, vaan hän on joutunut
turvautumaan yhteiskunnan tukeen. Vahvan minäkuvan omaava etsii tiensä uu-
denlaiseen rooliin. Sen sijaan voimakkaasti stigmatisoitunut käsitys minuudesta
saattaa leimata koko työuraa silloin, kun kokija sisäistää epäonnistumisen työyh-
teisössä kohtalokseen. Edes merkittävä lisäkoulutus ja pätevöityminen eivät vält-
tämättä poista etenemisen esteitä.

Ikä muuttaa minäkäsitystä

Muuttuuko minäkuva elämän myötä? Millaisia muutoksia lähestyvä eläkeikä tuo
työntekijän minuuteen? Antropologit puhuvat ageismista  (engl. ageism) erityisenä
sosiaalisen syrjinnän muotona, joka on rasismia tulkinnallisempi, ja toisaalta sen
kohteena oleva ryhmä muuttuu koko ajan. Kuka tahansa voi joskus joutua ageis-
min kohteeksi. Tutkimuskirjallisuudessa on usein todettu, että vanhaa naista syrji-
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vä ikäajattelu  on erityisen voimakasta. (Vakimo 2001, 40; Andrews 1999, 302-303;
Palmore 1990.)

Elämänkulkututkimuksessa on kartoitettu ikääntymiseen liittyviä sosiaalisia
muutoksia. Tutkijoilla näyttää kuitenkin olevan toisistaan poikkeavia käsityksiä eri
sukupuolten ikääntymiseen liittyvistä malleista. Amerikkalaisessa tutkimuksessa
korostuu naisten yhteiskunnallinen ja sosiaalinen syrjäytyminen, erityisesti jos he
ovat eronneita, yksineläviä tai leskeytyneitä. David Gutmann näkee kiistellyssä
analyysissaan naisen vanhenemisen vapautumisena ja suuntautumisena omaan
itseen perheen sijasta, kun taas miehet siirtyisivät aiempaa enemmän perheen pii-
riin. Sinikka Vakimo kysyy, olisiko pikemmin kyse siitä, että ikääntymisen myötä
ihminen pääsee sukupuolijäsennysten kahleista ja voi itse valita roolimallinsa.
(Vakimo 2001, 44-47; Gutmann 1977, 1987.)

Tutkimuksen elämäntarinoissa ikätekijä näyttäytyy kahtalaisena: eläkeikää
lähestyvien tai eläkkeelle siirtyvien näkemyksissä ja toisaalta nuorten kirjoittajien
kuvaamina vaikeuksina löytää paikkansa työyhteisössä. Aineiston perusteella mo-
lempiin näihin työelämän kausiin saattaa sisältyä jännitteisyyttä. Ikääntymistä ku-
vataan toisaalta hyvän eläkeiän odotuksena ja toisaalta vahvasti kielteisenä ikäsyr-
jintänä. Ikääntyminen antaa mahdollisuuden omiin valintoihin ja ajankäytön
suunnitteluun, perheen kanssa olemiseen:

Kaikki kysyvät, mitä sitten teet, kun olet eläkkeellä? Vastaan, että miten niin teen?
Eikö eläkkeellä olla siksi, että työt on jo tehty. Olen aina viihtynyt työssäni, mutta
kyllä on ihan mukava jäädä eläkkeellekin. Aika aikaa kutakin. (L73)

Ikääntyminen voi myös heikentää sosiaalista identiteettiä. Merkille pantavaa on se,
että tätä ovat kommentoineet ongelmana myös ne, jotka muissa elämänvaiheissaan
ovat osoittaneet oma-aloitteisuutta ja vahvaa positiivista minäkäsitystä. Eläkeikää
lähellä oleva saattaa  kokea joutuvansa syrjityksi.177 Vahvan itsetunnon omaava
näkee tämän puutteellisena johtamistaitona, jossa huonosti kohdelluiksi joutuvat
erityisesti yli viisikymmenvuotiaat. Ikäryhmien välille syntyy kilpailutilanteita, sil-
lä monenlaisia vaiheita kokeneilla on kriittisyyttä uusien aloitteiden hyväksymi-
seen.  Toinen ongelmia aiheuttava tekijä on suhtautuminen ryhmätyöhön.

Yli viisikymppisillä on toinenkin vika. He eivät tee yhtä mielellään ryhmätyötä
kuin nuoret. ..Vanhemmille ihmisille ominainen työskentely on yksin tekeminen.
Miksi kaikkien pitää nykyään taipua ryhmätyöhön vaikkei työ sitä vaatisi? (L74)

Tietoyhteiskunnan ja automaation aiheuttamat muutokset näyttävät koskevan ras-
kaimmin ikääntyviä työntekijöitä silloin, kun he eivät saa tarvitsemaansa tukea ja
koulutusta. Yksikön koosta riippumatta rutiinitöiden paineessa osa henkilökun-
nasta on vaarassa syrjäytyä.

177 Päiväkirja-aineistostani löytyy useita muistiinpanoja siitä pettymyksestä ja ärtymyksestä, josta merkittä-
västä asiantuntijaroolista ikääntyessään syrjäytetyt ovat kertoneet.
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Me 50-vuotiaat tädit tunnemme olevamme loppuun ajettuja tämän kaiken it-
touhun vyöryssä. Kellään ei ole aikaa opettaa, ei ole aikaa opetella asioita kunnolla,
eikä se tunnu ketään suuremmin (omaa pomoa lukuun ottamatta) kiinnostavan,
miten, milloin, missä ja kenen varoilla ja ajalla tiedot hankimme, ne vain pitäisi olla
päässä kuin itsestään kasvaneena. Toki asiaan liittyy oma muutosvastarintamme-
kin – mutta ellei eväitä parempaan ole, ml. henkilökunnan lukumäärä, ei vastarinta
muutu positiiviseksi innostukseksi, vaikka työssä ja asiakasympäristössä on paljon
hyviäkin puolia. (L75)

Elämäntarinoissa kuvataan myös nuorten pettymyksiä ja vaikeuksia tulla hyväksy-
tyksi uudessa työyhteisössä. Asiat, joita vanhemmat työntekijät voivat pitää turval-
lisuutena, ovat nuoresta ahdistavaa jähmeyttä. Samoin nuorelle työntekijälle osoi-
tetut rutiinitehtävät saattavat tuntuvaa turhauttavilta akateemisen koulutuksen
jälkeen.

…kannattaa kuunnella nuorempia… Jos joku on tehnyt 20 vuotta samaa työtä, sa-
moja rutiineja samalla tavalla. Kuinka hänen mielipiteisiin voi tukeutua? Kuinka
hän voi olla oikeassa missään? Tällaista viisautta pidän kyseenalaisena, jos sitä
käytetään aseena meitä seuraavia sukupolvia vastaan. (L76)

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kirjastossa koulutusta vastaaviin tehtäviin pääsee
vasta "ylenemällä", mikä on erittäin turhauttavaa;  vuosien roikkumisen jälkeen saa
ehkä kirjastonhoitajan viransijaisuuden, siihen asti joutuu tekemään työtä, josta
kuka hyvänsä kirjoitus- ja lukutaitoinen selviäisi… Sitten kun lopulta saa virkansa,
on niin leipääntynyt/velkaantunut, että pistää vaan vahingon kiertämään. Ei sillä,
ettenkö arvostaisi kokemusta, mutta ei lakimieskään juoksupoikana aloita… (L77)

Joissakin kirjoituksissa näkyy voimakas arvojännite nuoren ja perinteisemmän
henkilöstön välillä. Kirjaston perustehtävästä, puolueettoman tiedon välityksestä,
ei ole erimielisyyttä, mutta muutoin näkemyserot voivat olla hyvinkin suuria.

Sukupuoleen sidottu minäkuva

Kirjastojen henkilöstön enemmistö Suomessa on naisia, niin kuin myös useissa
muissa maissa. Myös enemmistö yliopistokirjastojen johtajista on naisia.178 Suoma-

178 Kirjastojen johtajista koostuvan yliopistokirjastojen neuvoston jäsenistä 19  (73 %)  on naisia ja 7
(27 %) miehiä vuonna 2007.  Myös Britanniassa on viime vuosina valittu naisia ensi kertaa tärkeim-
pien kirjastojen johtoon. British Libraryn johtoon valittiin 1999 Lynne Brindley Leedsin yliopiston
kirjastosta. Oxfordin yliopisto valitsi kirjastojensa johtajaksi Sarah E. Thomasin Cornellin yliopiston
kirjastosta Yhdysvalloista 2007. Oxfordin päätös valita nainen kirjastojensa johtoon on herättänyt
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lainen tilanne poikkeaa mm. Brittein saarten tilanteesta, jossa suurempi osa yliopis-
tokirjastojen johtajista on miehiä. (Ks. MacLean 2006, 403-413.) Erillistä selvitystä
vaatisi kuitenkin se, ovatko miesten ja naisten työtehtävät erilaistuneita, ja missä
määrin osa kirjastojen työyhteisöjännitteistä perustuu sukupuolten erilaisiin kult-
tuurisiin ja kielellisiin eroihin tai maailmankuvaeroihin? Mitä kirjastojen toimin-
nassa ja arvostuksessa merkitsee niiden naisvaltaisuus?

Naisen asemaa ei kovin paljoa problematisoida tämän tutkimuksen elämän-
tarinoissa muutoin kuin kerrottaessa työn ja perheen yhteensovittamisen ongel-
mista. Nainen kirjaston työntekijänä on pikemmin sääntö kuin poikkeus. Sama
koskee esimiestehtäviä ja johtamista. Naiset ovat perinteisesti tehneet miesten rin-
nalla työtä erityisesti maaseudulla, mistä kenties johtuu se, etteivät maaseudulla
syntyneet yleensä käsittele naiseutta. Useimmille kirjoittajille oma sukupuoli näyt-
tää siinä määrin ongelmattomalta, ettei sitä lainkaan kommentoida.

Voimakkaasti naissukupuolensa ovat sen sijaan kokeneet ne, joilta sukupuo-
li on sulkenut uravalintojen ovia. Halu kouluttautua lääkäriksi tai toimittajaksi
saattoi aikanaan kilpistyä suvun voimakkaaseen näkemykseen siitä, mikä sopii
naiselle. Voimakkaimmat reaktiot liittyvät kertomuksissa kotitaustaan, jossa van-
hemmilla on akateeminen koulutus. Kirjaston- ja sairaanhoitajan tehtävät sopivat
naiselle, halusipa hän niitä tai ei. Nuoruudessa sukupuolen asettamiin rajoihin
herkistynyt tunnistaa myös työelämässä siitä aiheutuvat ongelmat ja syrjinnän.
Naiselta voitiin vaatia työtä palkatta tai edellyttää tyytymistä pieneen palkkaan
silloinkin, kun vastavalmistuneelle miehelle maksettiin paremmin.

Kirjastoon tuli informaatikoksi diplomi-insinööri (mies). Hän oli kaikin puolin mu-
kava ihminen. Minusta tuli hänen esimiehensä ja perehdyttäjänsä. .. näin, että ins-
sillä oli kaksi palkkaluokkaa enemmän kuin minulla…Kysyin laitoksen johtajalta,
miten tämä oli mahdollista ja hän vastasi, että "kai sinä nyt ymmärrät, että hän on
diplomi-insinööri..." Sitä en ymmärtänyt. Nousin ja lähdin huoneesta, kirjoitin ero-
anomukseni …ja kävelin ulos, enkä ole sen koommin käynyt talossa. (L78)

Perheellisten huolet heijastuvat työelämään. Erityisesti naisten elämäntarinoissa
perhe, suku ja työ punoutuvat kokonaisuudeksi. Useat kirjoittajat kuvaavat stres-
sin ja väsymyksen kokemuksia ajalta, jolloin oli luotava työuraa ja samanaikaisesti
huolehdittava pienistä lapsista ja perheestä. Perheiden ongelmat, kuten avioero ja
läheisten kuolema, lisäävät paineita. Luonteenomaista naisten kertomuksille on
käsitellä elämän eri alueita luontevasti rinnakkain. Toisaalta naiset kommentoivat
myös työn merkitystä voimakkaana tukena henkilökohtaisissa kriisitilanteissa.

Jaksamisen kriisin aiheutti lasten, perheen ja työn yhteensovittaminen. (L79, L80)

huomiota muissa yliopistoissa. (Tpk 2006, marraskuu.)
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Miesten asema ja rooli kirjastossa näyttää problemaattisemmalta kuin naisten.
Miehet ovat käsittelemänäni aikana olleet vähemmistönä kirjastoissa. Aiemmin
miehet toimivat perinteisesti esimies- ja johtajatehtävissä mutta nykyisin naiset
ovat enemmistönä myös näissä tehtävissä. Miehen rooliin kirjastossa näyttäisi liit-
tyvän enemmän jännitteitä kuin naisten rooliin. Eräässä elämäntarinassa kirjoitta-
jamies kertoo kuulemastaan kommentista: ”Kirjastojen miehet joko eivät vielä  ole
miehiä, eivät enää ole miehiä tai eivät koskaan ole miehiä olleetkaan.” 179

Edelliset vähättelevät kommentit näyttäisivät viittaavan siihen, että kirjas-
tossa työskentelevä mies voidaan nähdä erilaisena kuin muissa ammateissa toimi-
vat miehet. Erilaisuus liitetään epäaggressiivisuuteen ja poikkeamiseen perinteises-
tä mieskuvasta. Mistä problemaattinen mieskuva on peräisin ja milloin muutoksia
on tapahtunut? Kyse on osaksi ammatin arvostuksesta. Matala palkkaustaso on
usein liitetty nimenomaan naisten ammattiin.180  Näkemys miehestä kirjastonhoita-
jana vaikuttaisi siis jossain määrin leimaavalta. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa
siihen, että suhteellisen vähän miehiä on hakeutunut kirjastotyöhön, joskin miesten
määrän on kasvanut tietotekniikkasovellusten laajentuessa kirjastotyössä. Mieliku-
vaan kirjastossa työskentelevästä vaikuttaa luonnollisesti myös se, missä tehtäväs-
sä henkilö toimii: johtajana, asiantuntijana vai avustavissa tehtävissä.

Vaimo on joskus muutaman kerran naureskellut mun uravalinnalle. Kirjastonhoi-
tajan ammatti ei ole mediaseksikäs. .. Yksi aikaisempi tyttöystäväkin ihmetteli ura-
valintaa. Yks yhden yön heila sanoi kerran, että miksi noin normaalilta ja ihan mu-
kavalta vaikuttava tyyppi haluaa kirjastonhoitajaksi. Mä oon itsekin usein naures-
kellut uravalinnalle. (L81)

Ainokaisen asema on saattanut olla yhtä vaikea miehelle kuin se on usein naiselle
miesten ammateissa. Joskus se on niin vahva viihtymättömyyden syy, että mies
vaihtaa työpaikkaa sellaiseen, jossa on tasaisessa suhteessa miehiä ja naisia. Toi-
saalta, mies on saattanut myös nauttia ainokaisen asemastaan, silloin kun hänellä
on oma paikkansa yhteisössä ja hän on riittävän sosiaalinen.

Jonkin ajan päästä (uusi paikka) tuntui oikein kotoisalta kaikista. Byrokratia ei tul-
lut mukana. (Työyhteisö) oli täynnä hulvattoman hauskoja idearikkaita naisia. Pa-
rille sanoin, että he olivat väärässä paikassa – ideointi- ja ohjelmatoimisto! Kattote-

179 Tpk 2001, 92-93. Viittaus ei ollut ainoa laatuaan. Omassa päiväkirjassani on muistiinpano kirjas-
tossa työskentelevän miehen itseironisesta kommentista: ”Kirjastossa työskentelevät miehet ovat
joko nynnyjä tai …”

180 Onko taustalla epäluulo ammattia kohtaan, josta puuttuu usein aktiivisen vaikuttamisen mah-
dollisuus? On myös mahdollista, että osa keski-ikäisen polven pejoratiivisista viittauksista liittyy
1960- ja 1970-luvun kokemuksiin, jolloin avautuvassa ilmapiirissä silloinen nuori polvi käsitteli sek-
suaaliseen suuntautumiseen liittyviä näkemyksiä melko avoimesti. Vaikka asialla ei työyhteisön tai
ammatin kannalta olen merkitystä, mielikuvilla – myös virheellisillä - voi olla merkitystä tiettyyn
ammattiin hakeutumisessa ja ammatillisen minäkuvan muodostumisessa.
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rassi oli ahkerassa käytössä iltaisin. Jatkoja oli vaikka missä, ml... pitsihuvilassa.
Voi niitä ikuisesti menneitä aikoja! Ihastuin yhteen kollegaan. (L82)

Avustavissa tehtävissä ja vailla alan koulutusta miesten asema näyttää olevan mi-
näkuvan kannalta vaikein. Työttömyystuella taloon tulleen ja tilapäismääräyksin
työtä tekevän maailma hahmottuu isossa organisaatiossa raskaana. Ero koulutet-
tuihin vakinaisessa virassa toimiviin vaikuttaa suurelta. Dramaattisimmin tätä ku-
vataan nimityksellä ”olemme rottakansaa”.  Tällöin on mahdollista joutua niin
mies- kuin naisesimiesten nöyryyttämäksi. Kertomuksissa kuvataan avustavissa
tehtävissä toimivien miesten kahta toimintamallia: passiivista vastarintaa ja sopeu-
tumispyrkimystä.

Automaation voimistuminen kirjastoissa on vaikuttanut miesten määrään ja
rooliin kirjastotyössä. Erityisesti tietotekniikkaan ja uusiin verkkopalveluihin liit-
tyvissä tehtävissä miesten osuus on kasvanut, ammattikuva tullut lähemmäksi tie-
totekniikka-ammatteja ja samalla ammatin arvostus noussut.

Ammattikuvan vaikutus minäkuvaan

Mielikuva kirjastotyöstä vaikuttaa niin siihen, millaisena muut näkevät yksilön
kuin siihen, millaisena hän näkee itsensä. Varsin moni elämäkertakirjoittajista on
joutunut työuransa varrella kohtaamaan vähättelevää suhtautumista kirjastotyö-
hön. Ammattitaitoiselta informaatikolta voidaan kysyä ”pyyhitkö sä pölyjä siellä
kirjastossa?”. Menestynyt kirjastonjohtaja muistaa yhä uransa alkuvaiheelta kysy-
myksen ”et kai aio jäädä homehtumaan sinne kirjastoon?” tai pilapuheet kirjastos-
ta Kyöpelinvuorena. Merkityksellistä on se, miten huomautukset on koettu.

Osa kirjoittajista on kokenut huomautukset loukkaavina mutta tulkinneet
ne tietämättömyydeksi siitä, millaista työ oikeastaan on. Tästä syystä he eivät ole
antaneet ulkopuolisen mielikuvan muuttaa omaa positiivista kokemustaan kirjas-
totyöstä. Osalle kielteiset kommentit ovat merkinneet minäkuvan ja ammattikuvan
heikentymistä entisestään. Vahva minäkuva ja kielteinen kuva kirjastosta ovat
puolestaan synnyttäneet halun hakeutua pois taikka tarpeen vaikuttaa kirjaston
uudistamiseen. Heikko minäkuva ja positiivinen kirjastomielikuva taas ovat voi-
neet synnyttää voimakkaan riittämättömyyden tunteen.

Positiivinen synkroninen kuva

Mielikuvaan kirjastotyöstä näyttäisi vaikuttavan kirjoittajan tehtäväkuva. Positiivi-
sin mielikuva on niillä kirjoittajilla, jotka toimivat johtajina ja esimiestehtävissä.
Heillä on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa niin kirjastotyöhön kuin omaan toi-
menkuvaansa.
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Olen aina viihtynyt kirjastoalalla, pidän työstäni ja olen siitä innostunut. Etsiminen
ja löytämisen ilo kai sen aiheuttavat, että työ pysyy vaihtelevana ja kiinnostavana.
(L83)

Näen tämän kirjaston modernina, joustavana ja aikaansa seuraavana paikkana, jos-
sa työskentelee päämäärätietoisia ihmisiä. Tähän on päästy siksi, että henkilös-
tömme on omaksunut kolme tapaa suhtautua työhönsä. Ne ovat  yhteistyökyky ja -
halukkuus kaikilla mahdollisilla tasoilla, joustavuus ja halu luoda uutta, olla py-
sähtymättä paikoilleen sekä  ammatillinen osaaminen ja usko omiin taitoihin. (L84)

Negatiivinen synkroninen kuva

Negatiivisin kuva niin omasta henkilöstä kuin kirjastotyöstä on avustaviin tehtä-
viin juuttuneilla. Pahimmin tämän ovat kokeneet ne, jotka hankitusta lisäkoulu-
tuksesta huolimatta eivät ole edenneet vaativampiin tehtäviin. Voimakkaat petty-
mykset alkuvaiheen odotuksissa voivat leimata henkilön koko työuraa.

Kirjaston rutiinitöihin joutuminen merkitsi epäonnistumista. Pääsy kirjastoon vi-
rastontyöntekijäksi merkitsi epäonnistumista ja häpeää. (L85)

Akateemisten opintojen jälkeen tuntuu suorastaan nololta aakkostaa kirjoja hyllyyn
ja lähetellä karhukirjeitä seitsemän tonnin bruttoansioilla ja varmaa on, että kuka
ikinä saa paikan jostain muualta, ei kirjastoon jää. Hyvä keino päästä eroon par-
haista työntekijöistä! (L86)

Vahva minäkuva – kriittinen kirjastokuva

Mielenkiintoinen ryhmä ovat ne kirjoittajat, joilla on vahva minäkuva mutta kriit-
tinen kirjastokuva erityisesti omasta työyhteisöstä. Valtaosa tähän ryhmään kuu-
luvista toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kirjoittajissa on seuraavanlaisia
ryhmiä: 1) ennakkomielikuva kirjastotyöstä on varsin kriittinen, 2) kriittisyys kir-
jastoa kohtaan vahvistuu ja johtaa joko siirtymiseen muihin tehtäviin tai haluun
muuttaa työyhteisöä, 3) kyllästyminen työhön johtaa tilapäiseen kriisiin.

Ensin mainittu ryhmä on ajautunut kirjastoon eri syistä, vaikka he eivät sitä
pohjimmiltaan olisi halunneet. Heidän kohdallaan kriittinen ennakkokäsitys saat-
taa muuttua varsin positiiviseksi.

Olin täysin vakuuttunut, että edessä olisi ankea kesä pölyisessä, lähinnä arkistoa
muistuttavassa paikassa (yliopiston kirjastossa). Pölyn kuvittelin laskeutuneen niin
kirjojen kuin virkailijoidenkin päälle. Pölyä todella löytyi varaston nurkista! Kaikki
muut ennakkoluulot osoittautuivat vääriksi. (L87)
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Työkokemus kasvattaa kriittisyyttä toisessa ryhmässä. Kriittisyys ei niinkään liit-
tynyt kirjaston tehtävään, vaan siihen, miten työyhteisö arvostaa kertojan työ-
panosta ja miten paljon toimintavapautta ja haastavia tehtäviä hänelle annetaan.

Olen muodollisesti pätevä mutta minun ominaisuuksiani ei arvosteta kirjastonhoi-
tajan virassa. (L88)

Olen hakenut koko elämäni uusia haasteita. Vaihdoin yleisestä kirjastosta tieteelli-
seen kirjastoon, kun tietotekniikka alkoi kiinnostaa, enkä saanut mielestäni riittä-
vän haastavia töitä isossa kaupunginkirjastossa….Viihdyin hyvin 6-7 vuotta.. Hoi-
din edelleen isoja projekteja, mutta jonkinlainen leipääntyminen alkoi vaivata.
Hain pois yliopistosta ja siirryin toiseen valtion laitokseen suunnittelu- ja kehitys-
tehtäviin. (L89)

Kolmannen ryhmän kyllästyminen työhön johtuu samankaltaisina toistuvista teh-
tävistä, liian vähän haastavista tehtävistä ja osaksi huonoksi koetusta johtamisesta.
Selvimmin nämä kokemukset liittyvät jo lähellä eläkeikää oleviin asiantuntijateh-
täviin. Merkittävää kuitenkin on se, että työinnostus saattaa löytyä uudelleen sa-
massa yhteisössä uusien tehtävien, johtajavaihdoksen tai oman elämäntilanteen
muutosten seurauksena.

Kriittinen minäkuva – vahva kirjastokuva

Osa kirjoittajista kärsii erittäin kriittisestä minäkuvasta lapsuuden tai elämänko-
kemusten seurauksena. Heille kirjastotyö on mieluisa, jopa unelma-ammatti ja he
kokevat sen antoisana ja vaativana. Sitoutumisen ja työn tulosten seurauksena he
saattavat myös saada varsin vaativia tehtäviä. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin
se, että ulkonaisesti onnistunut ja muiden arvostama henkilö kokee jatkuvaa sisäis-
tä riittämättömyyttä. Tämä johtaa pahimmillaan ylikuormittumiseen ja sairastumi-
seen.

En ole koskaan ollut urasuuntautunut ihminen mutta olen ajautunut hoitamaan
hyvin vastuunalaisiakin tehtäviä. Valmistumiseni jälkeen pelkäsin tulevaa työelä-
mää ja siinä pärjäämistä. Kun pääsin työhön käsiksi, niin työn imu veikin muka-
naan. Pidin tehtävistäni …ja olin juuri siinä tehtävässä mistä olin haaveillut.
..Elämääni alkoi varjostaa krooninen sairaus kiputiloineen. Olin pettynyt, kun en
jaksanut uudistua ja kehittää itseäni ammatillisesti. Lopulta ei ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin jättää tehtäväni terveemmän ihmisen käsiin. (L90).
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6.3. Ajan kokemus

Elämäntarinoiden myyttiset elementit

Pyrin seuraavassa analysoimaan elämäntarinoista hahmottuvaa ajan käsitystä.
Fyysinen aika pelkistyy vuosilukuihin, lapsuuteen, aikuistumiseen, opiskeluun ja
työelämään sekä aikanaan eläkkeelle siirtymiseen. Kokemukset värittävät eri aika-
jaksot eri tavoin. Ajan kulumisen nopeus tai hitaus on kokemuksellinen tekijä.
Myös käsitykseen tulevaisuudesta sisältyy  uhkia tai mahdollisuuksia.181

Kokemuksellista aikaa jäsentävät käännekohdat ja kriisit, kuten avioliitto,
lapsen syntymä, valmistuminen ammattiin, sairastuminen jne. Yleensä tapahtumia
ei muisteta niinkään vuosien tarkkuudella kuin muistamalla ne tapahtuneiksi en-
nen käännekohtia tai kriisejä tai niiden jälkeen.  Mielenkiintoisen välineen aikakä-
sityksen analyysille tarjoavat kertomusten myyttisten elementtien mallit. Samuel &
Thompson (1990) ovat väittäneet, että ihmisten elämänkertomukset pelkistyvät
kahteen perustarinaan: kadotetun paratiisin tai pimeydestä valoon edistymisen ta-
rinaan. Susanna Egan taas pelkistää elämäntarinoiden myyttiset elementit neljään
perusryhmään: paratiisi/kadotettu paratiisi, sankarimatka, kääntymys ja kriisi.
(Samuel & Thompson 1990; Egan 1984;  ks. Ylijoki 1998, 39.)

Seuraavassa pohdin elämäntarina-aineistoa näiden neljän myyttisen raken-
teen kautta. Missä määrin ne vastaavat elämänkertomusten peruselementtejä eri-
tyisesti suhteessa menneisyyteen, tulevaisuuteen ja yliluonnolliseen? Ovatko ne
toisensa poissulkevia vai sekoittuvatko ne toisiinsa?

Sankarimatka

Yleisintä elämäntarinoiden kuvausta voidaan tulkita sankarimatkana, jossa kertoja
lähtee joko suhteellisen niukoista oloista tai vastaavasti vaativasta sukuperinteestä,
kohtaa kasvaessaan, opiskellessaan ja työelämässä haasteita ja vaikeuksia mutta
voittaa ne. Sankarimatkan kertoja saattaa kuvata itseään keskinkertaisena koulu-
laisena ja opiskelijana, tai nuoruudessaan huolettomana hurvittelijana, joka elä-
mänkokemusten myötä kasvaa vastuullisuuteen. Erityisesti naiset kuvaavat kas-
vuaan ujosta lapsesta vastuulliseksi aikuiseksi.

Sankarimatkaan sisältyy usein myös koettelemuksia, epäonnistumisia per-
he-elämässä tai työssä. Kertoja ei kuitenkaan lannistu vastoinkäymisistä, eivätkä
muutokset aiheuta pysyvää ahdistusta. Pikemmin muutosten mahdollisuus luo
elämään jännitystä ja mielenkiintoa. Häntä saattaa ennemmin ahdistaa tapahtu-

181 Käsittelen luvussa 8  tietoyhteiskunnan vaikutuksia yleisemmin ajan jäsentämiseen ja ajan ko-
kemuksiin.
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mattomuus ja samankaltaisuus, mistä syystä hän hakee uusia haasteita.  Valtaosa
myös sankarimatkan kertojista arvostaa turvallisuutta. Silti uusien mahdollisuuk-
sien auetessa he ovat valmiita kokeilemaan voimiaan. Heissä on enemmän uskal-
lusta ottaa riskejä kuin muissa ryhmissä.  Työelämä ja perhe-elämä tai ystäväpiiri
tuovat myös onnistumisen kokemuksia. Kertojat tunnistavat käynnissä olevien
muutosten laajuuden ja haastavuuden mutta eivät pelästy niistä. Pikemmin haas-
teet luovat innostusta, jännitystä ja mielenkiintoa työhön.

Olen nähnyt aina kirjastotyössä mahdollisuuden jatkuvaan opiskelemiseen, uuden
oppimiseen. Olen kokenut sen työksi jossa ei milloinkaan tule ’valmiiksi’. Tämä on
työtä, josta edelleenkin pidän ja jonka koen yhä vain tärkeämmäksi. (L91)

Oma ja työyhteisön tulevaisuus sisältää riskejä samoin kuin tarvetta sopeutua ja
varautua suuriinkin muutoksiin. Tulevaisuutta ei pystytä ennustamaan eikä koko-
naan hallitsemaan   mutta sankarimatkan kulkijat uskovat itsensä ja työyhteisönsä
selviävän.

Kriisi

Seuraavaksi yleisintä kirjoittajien elämäntarinaa leimaavat yksi tai useammat krii-
sit, jotka muodostavat selvän käännekohdan elämälle. Elämää kuvataan aikana
ennen ja jälkeen kriisin, joka liittyy useimmiten läheisen henkilön kuolemaan,
oman tai läheisen sairauteen tai avioeroon. Myös työssä uupuminen ja masentu-
minen saattavat luoda kriisitilanteen samoin kuin ikääntymisen seurauksena ta-
pahtunut torjunta.  Oman vanhemman tai puolison kuolema  muuttaa elämänar-
voja ja elämän puitteita. Eräät kertojista ovat menettäneet peräjälkeen useita lä-
heisiään.

Eroja on ennen kaikkea siinä, miten kriisi jäsentää elämää ja miten sitä tulki-
taan. Joillekin kirjoittajille kriisi pysäyttää sankarimatkana alkaneen elämän. Kriisi
aiheuttaa välitilan, jossa henkilö vetäytyy, suree menetystään ja muuttaa elämänsä
suuntaa, siis tavallaan valitsee kääntymyksen. Sen jälkeen elämä jatkuu uusin ar-
voin, joskus myös uudessa yhteisössä. Arvojen muutos  on edellytys sille, että krii-
sin jälkeinen elämä voi olla harmonista. Tämä myös auttaa luottamaan tulevaisuu-
teen, kuitenkin vailla sankarimatkan vahvaa optimismia.

Kävin läpi pari vuotta sitten masennuksen ja töihin leipääntymisen; osa-
aikaeläkekin oli ihan vakavasti mielessäni. .. Onneksi löysin työinnostukseni kui-
tenkin takaisin.  Tätä kutsuisin kriisikaudeksi. Nyt työtehtäväni ovat muotoutu-
massa uusiksi samalla kun  koko kirjastomme johtamiskulttuuri on muuttunut täy-
sin johtajavaihdoksen kautta. (L92)

Toisille kirjoittajille kriisin jälkeinen aika  lähenee kadotetun paratiisin tulkintaa.
Elämä ei enää palaa ennalleen, vaan se on peruuttamattomasti muuttunut. Kokija
sopeutuu  kärsimyksen jatkuvuuteen joko katkeroituen tai hyväksyen sen omaan
elämäänsä kuuluvaksi tekijäksi.



146

Paratiisi/kadotettu paratiisi

Osa elämänhistorioista kuvaa kadotettua paratiisia. Se voi sijoittua lapsuuteen tai
nuoruuteen, jolloin elämä kotiseudulla oli selkeää ja turvallista. Muutto pienem-
mältä paikkakunnalta pääkaupunkiseudulle sisältää rajuimmillaan vahvoja mene-
tyksen kokemuksia.

Toisen tyyppinen kokemus kadotetusta paratiisista liittyy tietoyhteiskunta-
kehitystä ja suuria muutoksia edeltävään aikaan, jolloin elämässä oli hauskuutta,
iloa ja yhteisöllisyyttä. Uudet kilpailuarvot, työpaikan lähiyksiköiden hajoaminen
ja uudet osaamisvaatimukset ovat murtaneet turvallisuutta ja vähentäneet ilon
mahdollisuutta. (Tätä on käsitelty edellä luvussa Sosiaaliset arvot).  Nykyinen aika
on raskaampaa elää kuin ennen. Kirjoittaja ei näe itsellään olevan suurta mahdolli-
suutta vaikuttaa tilanteen muuttamiseen vaan tulevaisuus on ennen kaikkea sen
odotusta, että kärsimys päättyisi.

Kadotetun paratiisin kokemuksessa on kuitenkin aste-eroja. Ne, joiden elä-
mää leimaa muutoksista johtuva nykyisen työelämän aiheuttama kärsimys, erot-
tuvat selvästi niistä, jotka kokevat nykyhetken ilottomammaksi ja vähemmän kiin-
nostavaksi kuin kaivatut menneet ajat. Jälkimmäisten elämä saattaa muutoin olla
kohtuullista. Eläkkeelle siirtyminen tuo aikanaan  elämään uutta vapautta.

Kääntymys

Muutamien elämäntarinoiden leimallisin elementti on kääntymys, uuden suunnan
löytäminen ja siihen sitoutuminen. Leimallista näille henkilöille on aktiivinen ja
pitkäaikainen etsintä, joka joillakin kertojilla on jatkunut nuoruudesta alkaen. He
ovat hakeneet kauan omaa paikkaansa elämässä, keskeisiä arvojaan ja elämänta-
paansa, omaa elämäntehtäväänsä. Kääntymystä saattaa edeltää kriisi, joka liittyy
joko terveyteen, henkilökohtaisen elämän pettymyksiin taikka työhön.

Opiskeluaika alkoi rankalla elämänkriisillä… Myöhemmin koin monta muutakin
ikäkausi-, ihmissuhde- ja muita elämänkriisejä. Sitten todettiin vakava sairaus…
Sairastuminen ja kuoleman ajatus pysäyttivät.  Niistä nouseva elämänvoima oli
voimakas, ja näin elämän ihmeellisyyden ja arvon tavanomaista kirkkaammin. Nä-
en kriisissä mahdollisuuden kasvuun. (L93)

Kääntymyskertomuksissa kertoja kuvaa luopumista, tekee valintoja ja valitsee
elämälleen uuden suunnan. Etsijöiden elämänkertomuksissa uskonnolla on muita
vahvempi sijansa.
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6.4. Uskonto merkitystä luovana voimana

Elämäntarinoiden kuva uskonnon merkityksestä

Elämäntarinoiden kirjoitusohje oli varsin avoin. Ohjeessa pyydettiin kuvaamaan
elämän käännekohtia ja kriisejä, niiden seurauksia, samoin kuin kertomaan, millai-
sia asioita kertoja pitää elämässään erityisen tärkeinä. Ohjeeseen ei sisällytetty eril-
lisiä kysymyksiä arvoista, uskonnosta tai muista maailmankuvan elementeistä.  On
mahdollista, että tästä syystä valtaosa kirjoittajista ei ole käsitellyt uskontoon liit-
tyviä kysymyksiä. Toisaalta, vaikka mm. arvoja ei myöskään erikseen kysytty, kir-
joituksiin sisältyy runsaasti näihin liittyvää aineistoa. Lisäksi uskonnon merkitystä
elämässään ovat luontevasti ja selkeästi käsitelleet ne, jotka ilmaisevat sen kuulu-
van merkityksellisenä osana elämäänsä.

Todennäköisesti olisi syytä jakaa elämäntarinat seuraaviin kolmeen ryh-
mään: 1) uskonnon merkitys on kirjoittajalle selkeä, mistä syystä kerrottaessa oman
elämän kannalta tärkeistä asioista sitä ei voi sivuuttaa, 2) uskonto merkitsee kirjoit-
tajille lähinnä kansalaisuskonnon piiriin kuuluvaa aluetta ja 3) uskonto on kirjoitta-
jalle merkityksellinen yksityinen alue, jota ei käsitellä työhön liittyvien kysymysten
yhteydessä, ellei sitä nimenomaisesti kysytä.182 Kolmas ryhmä jää tässä tutkimuk-
sessa kuitenkin viitteelliseksi, sillä saatujen elämäntarinoiden pohjalta kahta jäl-
kimmäistä ryhmää ei pystytä erottelemaan.

Kristinuskon perintö

Elämäntarinoiden kirjoittajissa on muutamia, joiden elämään uskonto kuuluu ko-
din perinnön tai oman etsinnän kautta ja joiden ensisijainen viiteryhmä on uskon-
nollinen.

Vanhemmat olivat maanviljelijöitä. Koti oli kirkkoon sitoutunut uskonnollinen ko-
ti, ja meillä pidettiin silloin tällöin seuroja ja muita hengellisiä  tilaisuuksia. Totuin
lapsuudesta lähtien käymään kirkossa, samoin kuin uskonnon tuomaan turvalli-
suuteen. Koti oli turvallinen ja vanhemmat välittivät  meistä lapsista. Äidin kanssa

182 Mm. kansainvälisen World Values Survey –aineiston mukaan suomalaisten uskonnollisuudessa
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 1980-luvulta lähtien. Suomalaisille tyypillisen uskonnolli-
suuden tulkitaan näkyvän erityisesti lähimpien ihmisten arvostamisena. Ihmiset, joille uskonto oli
kartoituksen mukaan tärkeä, arvostivat myös muita enemmän perhettä ja ystävyyssuhteita. Ks.
Harju 2007; Korkee 2007.
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puhuin paljon lähes kaikesta. Tunsin aina myös, että isä arvosti minua. Isän kanssa
kävimme erityisesti murrosiässäni rajuja keskusteluja ja väittelyjä. (L94)

Uskonnollinen viiteryhmä saattoi vaikuttaa opiskelupaikkakunnan ja myös opin-
toalan valintaan. Taustalla oli tarve löytää samoin ajattelevien nuorten yhteisö. So-
peutuminen  ja uusien henkilösuhteiden luominen oli joskus olla vaikeata, mikäli
perusarvojen erot uudessa opiskelu- ja työyhteisössä osoittautuivat suuriksi.  Tästä
seurasi vierauden tunnetta ja yksinäisyyttä, joka korostui opiskeluaikana tai siinä
vaiheessa, kun henkilö siirtyi uudelle paikkakunnalle ja uuteen työyhteisöön.

Uskonnon merkityksestä kirjoittaneet kuvaavat voimakasta sitoutumista
perheeseen ja lähiyhteisöön mutta lähes poikkeuksetta myös työhön. Työn merki-
tystä kirjoittajille ilmaisee halu tehdä oma työ hyvin, oppia jatkuvasti uutta ja so-
peutua muutoksiin. Työyhteisön henkilösuhteilla on merkitystä, sillä kirjoittajat
kuvaavat avoimesti henkilöristiriitojen kielteistä vaikutusta työhönsä ja samoin ris-
tiriitojen ratkeamisen myönteisiä vaikutuksia.

Osalle elämätarinoiden kirjoittajista kristillinen usko on keskeinen voiman-
lähde ja arvoperustan määrittäjä. Tämän he elämäntarinaansa kirjoittaessaan tuo-
vat selkeästi ilmi.

Ortodoksisuus on elämäni ja perheeni kantava voima, sitä ilman elämä olisi kuin
vain varjo. Sieltä löydän omat perusarvoni. (L96)

Henkilökohtainen sitoutuminen kristinuskoon merkitsee myös selkeyttä ja tasa-
painoista elämää, jossa koti ja perhe luovat tärkeimmän lähiyhteisön, kirjasto antaa
elämään haasteita ja mahdollisuuksia ja kristillinen usko antaa merkityksen ja
voiman elämään.

Täällä on paikkani. Elämässäni on kolmen koon yhdistelmä, koti, kirjasto ja kirkko.
Kotona ovat rakkaimmat ihmiset, kirjastossa saan toteuttaa itseäni ja kirkosta saan
voimaa näihin molempiin. Yksinkertaista mutta totta. (L95)

Etsinnän jälkeen paluu kirkon jäseneksi

Osalle elämäntarinoiden kirjoittajista uskonto on tullut merkitseväksi monivaihei-
sen etsinnän ja kriisien tuloksena. Havainnollisesti tätä etsintää kuvaa kirjoittaja,
jolle uskonto oli merkittävä jo nuoruudessa. Hän muutti Helsinkiin alle 30 -
vuotiaana aloittaakseen teologian opinnot haaveena terapeuttinen työ. Muutamien
vuosien päästä seurasi kriisi suhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirjoittajalle kriisi oli niin vakava, että hän erosi luterilaisesta kirkosta. Hän
ei kuitenkaan menettänyt haluaan uskonnolliseen etsintää vaan perehtyi sekä or-
todoksiseen kirkkoon että buddhalaisuuteen. Samaan aikaan hän alkoi matkustella
ulkomailla ja kokeili uusia taiteen muotoja. Etsintävuosien ja kriisien jälkeen kerto-
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ja suoritti opintonsa loppuun, liittyi uudelleen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja
aloitti vapaaehtoistyön ja suunnitelmallisen ja jatkuvan itsensä kehittämisen. Kir-
joittaja kuvaa elämänsä selkiytyneen etsinnän jälkeen.

Buddhalaiset elämänarvot

Elämäntarinoissa kuvataan myös sitoutumista itämaisiin uskontoihin.183 Kirjoitta-
jan elämän käännekohta tapahtui noin kolmikymmenvuotiaana. Hän oli eronnut
kirkosta jo kouluaikana  ja ryhtynyt seuraamaan buddhalaista etiikkaa. Hän koki
kaksivaiheisen kääntymiskokemuksen, joka muutti useiden asioiden tärkeysjärjes-
tystä hänen elämässään. Muutosten jälkeen elämä on tuntunut selkeältä. Kertojan
ajattelua kuvaa teksti, joka liittyy buddhalaisuuden ydinkäsitteeseen – pysymät-
tömyyteen:

Olin kerännyt rohkeutta kääntämällä matkapäiväkirjoja uuden kokemisesta ja his-
toriallisten paikkojen kohtaamisesta, nykypäivästä ja menneisyyden tunteista läh-
teäkseni vuosia tallaamattomina pysyneille tantereille.  Silloin kamppailin elämän
puolesta ystäväni itsetuhohalua vastaan avaamalla toisen todellisuuden.

Nyt olen menossa katselemaan noita paikkoja: oliko tuo todellisuus aito, entä sen
jäljellejäänyt kokija?  Millainen opettaja on pysymättömyys?  Onko elämisentaito
ihanteita vai niistä luopumista?  Onko pettymys voitettavissa vielä tavoittamatto-
mammasta unelmoimalla?  Mikä on antajan vastuu:  uusi leikkikalu vai päästämi-
nen syvempään syöveriin luottaen toisen kykyyn selviytyä? …

Olen tullut katsomaan vanhaan peiliin, vain kehykset ovat jäljellä – mistä odotuk-
set heijastuisivat?  Mitä olin kuvitellut kohtaavani, minne meneväni?  Eikö kaikki
ole koko ajan kulkenut mukanani saatuna, ravitsevana, annettavana? Eksynyt on
kysellyt, kangastus on vastannut, hedelmät kypsyvät. (L96)

Tärkeysjärjestyksen muutokset koskivat niin jatko-opintoja kuin urakehitystä. Hän
luopui aloittamistaan jatko-opinnoista ja päätti enää olla tuhlaamatta energiaansa
opintoihin. ”Opiskelu oli kuin kuoren lisäämistä kuoren päälle, jolloin olin vie-
raantunut kaikille ihmisille yhteisistä asioista.”  Hän päätti luopua myös uraput-
ken tavoittelusta. Hyvä palkka ei ollut tärkeä asia, sillä yksinkertainen elämäntapa
oli tavoiteltava asia. Buddhalaisesta yhteisöstä muodostui hänelle tuki- ja ystävä-
verkosto, jonka kautta löytyi myös hänen erityisosaamistaan hyödyntäviä työteh-
täviä.

183 Tutkijan kokemusperäisen tiedon perusteella kiinnostus ja sitoutuminen itämaisiin uskontoihin
on kirjastoissa tätä laajempaa.
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Kansalaisuskonto

Elämäntarinoiden perusteella voitaisiin tehdä johtopäätös, että useimmille elämän-
tarinoiden kirjoittajille uskonto merkitsee kansalaisuskonnon piiriin kuuluvaa alu-
etta, yleissuomalaista hyvän kansalaisen uskonnollisuutta. Tämän merkitsee ennen
kaikkea uskonnon aktuaalistumista elämänkausiriiteissä, joita ovat kaste, häät ja
hautajaiset, taikka vuoden kiertoon liittyvissä juhlissa. Kirkossa käydään juhlapy-
hinä. Muutoin uskonnolla ei ole niin merkittävää henkilökohtaista sijaa arkielä-
mässä, että siitä haluttaisiin puhua työn yhteydessä. Kansalaisuskontoon myös
kuuluu se, ettei uskontoa erityisesti oteta esille.

Kirjastoammatin ja kirjastohenkilöstön ilmaisemassa arvoperustassa nouse-
vat vahvimmin esille palvelu ja halu auttaa toisia, työteliäisyys, samoin kuin oi-
keudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden arvot. Näitä arvoja voidaan kuvata kris-
tilliseen länsimaiseen arvopohjaan perustuvina hyvän kansalaisen arvoina. Ne
luovat kirjastotyön peruseetoksen.  Osalla kirjastojen henkilöstöstä on yliopistoyh-
teisössä myös tutkijoiden ja opiskelijoiden kuuntelijan rooli (terapeutin rooli). Kil-
pailevassa yhteisössä he tarjoavat kilpailusta vapaan kohtaamisen mahdollisuu-
den.  Samoin kirjasto tilana tarjoaa yliopistoyhteisölle kilpailusta vapaan vyöhyk-
keen.

Kansalaisuskonto on erityisesti kansalaisarvojen ja perinteiden kunnioitusta.
Kunnioitusta voidaan osoittaa erityisillä juhlilla, rituaaleilla, uskomuksilla ja opeil-
la, joilla kunnioitetaan menneisyyden suuria henkilöitä ja tapahtumia. (Ks. Stewart
2005, 1812-1817.) Kansalaisuskonto voi olla tietoista ja tarkoituksellista tai yhtä hyvin
myös tiedostamatonta mutta laajasti omaksuttua.

Mielenkiintoisella tavalla tätä kansalaisuskonnon piiriin luettavaa tapakult-
tuuria tukee Helsingin yliopistossa sen kirjastolaitos. Vanhan yliopistoperinteen
mukaisen jouluhartauden järjestää vuosittain Terveystieteiden keskuskirjasto. Jou-
luhartaus ja adventtikonsertti järjestetään yleensä joulukuun ensimmäisenä maa-
nantaina Helsingin tuomiokirkossa. Yliopiston johto osallistuu tilaisuuteen Raama-
tun tekstien lukijoina.184

Tutkimuksen lähtökohtiin kuului myös kysymys, missä määrin kirjastotyön
ihanteet ja arvot ovat noudattaneet kristinuskon hyveitä ja arvoja. Jos katsotaan
kirjastoammatin perusarvoja, niissä voidaan löytää liittymäkohtia kristinuskon pe-
rusarvoihin. Niinpä Uuden testamentin evankeliumeissa palvelu nostetaan erityi-
seen arvoon liittämällä se vaikutusvaltaan: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten
palvelija  (Matt. 23:11; Matt. 20: 26, 27),  ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suu-

184 Terveystieteiden keskuskirjaston järjestämän jouluhartauden perinne aloitettiin kirjastonjohtaja
Ritva Sievänen-Allenin aloitteesta. Mm. vuonna 2006 Raamatun tekstejä lukivat kansleri Kari Rai-
vio, emerituskansleri Risto Ihamuotila, vararehtori Hannele Niemi, vararehtori Thomas Wilhems-
son ja hallintojohtaja Kari Suokko.  Musiikista vastasivat Cantores Minores ja Cantores Minores se-
niorikuoro.
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reksi, se olkoon toisten palvelija” (Matt. 23:11; Mark. 9:35; Mark. 10:43; Luuk. 9:48)
tai vastuuseen kehittää edelleen henkilölle uskottua tehtävää, kuten vertaus hyväs-
tä ja huonosta palvelijasta (Matt. 25: 21-26). Samoin tasavertaisuuden ja eettisyyden
perusarvot liittyvät kristinuskon perusviesteihin.

6.5. Johtopäätökset

Olen hahmottanut edellä elämäntarinoiden pohjalta kirjastoissa toimivien arvoja,
minäkäsitystä, ajan kokemusta ja suhtautumista uskontoon ja näistä tekijöistä
muodostuvaa maailmankuvaa.  Kirjastojen henkilöstöllä ei ole yhtenäistä, erityi-
sesti tälle ammattiryhmälle ominaista maailmankuvaa, vaan heillä on erilaisia
taustoja ja motiiveja hakeutua alalle, erilaisia elämänkokemuksia ja vaihtelevia nä-
kemyksiä omasta itsestään ja ammatista. Huomattava osa elämäntarinoiden kirjoit-
tajista kuuluu samaan kokemuspolveen, joka on työuransa varrella kohdannut sa-
moja yhteiskunnallisia ja tietoympäristön muutoksia. Heillä on selkeästi erilaisia
malleja reagoida muutoksiin. Samoin henkilökohtaisen elämän kriiseillä ja kään-
nekohdilla on toisistaan poikkeavia vaikutuksia. Pyrin jäsentämään näitä eroja tar-
kemmin luvussa 9.

Joitakin yhteisiä piirteitä on kuitenkin löydettävissä.  Kun tarkastellaan
henkilökohtaisten kertomusten ilmaisemia ammattiin liittyviä arvoja, esille nousee
keskeisenä palvelun arvo. Yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden työn edistäminen
oman ammattitaidon kautta luo työhön sekä eetoksen että palkinnon. Se motivoi
kehittämään omaa ammattitaitoa ja auttaa hyväksymään uusien välineiden oppi-
miseen ja käyttöönottoon liittyvät haasteet. Se  näyttää olevan tärkeimpiä arvoja
kaikille niille, jotka ovat sitoutuneet kirjastotyöhön ja kokevat sen mielenkiintoise-
na ja palkitsevana. Kommentit työhön liittyvistä onnistumisen kokemuksista kos-
kevat usein nimenomaan kokemuksiin vuorovaikutuksesta tutkijoiden, opettajien
ja opiskelijoiden kanssa. Kirjastohenkilöstön vuorovaikutusrooli voi laajentua tie-
donhankinnan lisäksi kouluttajan ja kuuntelijan, jopa terapeutin rooleihin, joita
kilpaileva tiedeyhteisö tarvitsee. Henkilöt, jotka kuvaavat pettymystä kirjastotyö-
hön tai ovat siirtyneet muihin tehtäviin, eivät sen sijaan ole juurikaan käsitelleet
palvelun arvoja. Tulkitsen tämän vahvistavan palveluarvon keskeisyyttä kirjasto-
työssä. Myös demokratian ja tasavertaisuuden arvot nousevat aineistosta melko
voimakkaasti esille. Tältä osin tutkimusaineistoni elämäntarinat liittyvät vahvasti
kirjastomaailman ydineetokseen. (Ks. luku 5 taulukko 6.)

Elämäntarinoissa on sen sijaan käsitelty epäsuoremmin ja niukemmin kirjas-
tomaailman keskeisinä arvoina tunnistettuja intellektuaalisen vapauden ja toisaalta
toiminnan järkevän organisoinnin arvoja.  Ensimmäinen näistä liittyy nähdäkseni
yliopistokirjastojen erityislaatuun, jonka mukaan tiedeyhteisön tarpeet ratkaisevat
kirjastokokoelmien kehittämisen. Tutkijat osallistuvat usein aineistojen valintaan,
toisin kuin yleisissä kirjastoissa, joissa kirjastonhoitajalla on päävastuu  valinnoista.
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Yliopistokirjastot ovat Suomessa ja Pohjoismaissa kaikille avoimia julkisia kirjasto-
ja toisin kuin useissa muissa maissa. Kirjastonhoitajalla ei siten ole samaa portin-
vartijan roolia kuin toisentyyppisissä kirjastoissa. Sen sijaan kysymys intellektuaa-
lisesta vapaudesta aktuaalistuu ja edellyttää kannanottoja siinä vaiheessa kun digi-
taalisen kirjaston käyttöoikeuspolitiikka muuttaa käytön avoimuutta. Toiminnan
järkevän organisoinnin arvo liittyy ennen kaikkea kirjastonjohtajien työhön ja ee-
tokseen.

Suhteellisen harvat elämäntarinoiden kirjoittajista ovat käsitelleet uskonnol-
lisen vakaumuksen merkitystä elämässään.

Verrattaessa kirjastohenkilöstön arvoja yliopistomaailman arvoihin näh-
dään, että luovuuden ja sivistyksen samoin kuin tieteen ja tutkimuksen perustei-
den arvostukset ovat yhteisiä. Luova työ tai harrastus taiteen ja tutkimuksen paris-
sa on osalle kirjastojen henkilöstöä omakohtaisesti tärkeätä.

Johtopäätöksenä on, että kirjastohenkilöstö muodostaa keskeisiltä perusar-
voiltaan oman maailmansa yliopiston sisällä kuitenkin niin, että myös tiedeyhtei-
sön arvot ovat sille tärkeitä.
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7. KIRJASTO MERKITYKSELLISENÄ YHTEISÖNÄ

7.1. Sosiaalistuminen työyhteisön jäsenyyteen

Tutkimukseni elämäntarinoissa kuvattuja työelämän vaiheita voidaan hahmottaa
siirtymäriittiteoriaa hyödyntäen irtaantumisena entisestä statuksesta, vanhan ja
uuden  statuksen välisenä liminaalisena vaiheena ja uuteen statukseen liittymise-
nä. (Ks. Turner 1969).

Liminaalivaihe

Edellä on kuvattu alan koulutusta (luku 2.2.) ja kirjastoalan valintaa siihen liittyvi-
ne motiiveineen (luku 6.2).  Kirjastotyöhön liittyvät varhaiset myönteiset koke-
mukset näyttävät olleen varsin monelle ratkaiseva uravalintaan ja koulutukseen
hakeutumiseen vaikuttava tekijä. Sosiaalistuminen kirjastoammattiin ei kuitenkaan
ole tapahtunut vain koulutuksen kautta vaan harjoittelu on kuulunut oleellisena
osana alan koulutukseen. Se on toisinaan ollut edellytys koulutukseen pääsylle.
Harjoitteluajan työ on ollut palkatonta tai siitä on maksettu pieni korvaus. Vasta
viime vuosina harjoittelun minimipalkkausta on alettu säädellä valtionhallinnon
yleisin  määräyksin.

Harjoitteluun hakeutuminen ja ensimmäiset työkokemukset ovat jättäneet
monille vahvan ja usein tunnepitoisen  muistijäljen. Harjoittelupaikan saaminen
saattoi osoittautua vaikeaksi. Ikävät kokemukset haastatteluista ovat säilyneet joi-
denkin mielessä kautta työuran. Parhaiten paikan saannissa onnistuivat ne, joiden
taustalla oli henkilökohtainen linkki, omaisten, ystävien tai opiskelutoverien suosi-
tus. Suurimmissa kirjastoissa harjoittelijoiden valintaprosessi saattoi olla hyvinkin
vaativa. Kirjastoissa, joissa harjoittelijoille oli määrätty ohjaajat, nämä olivat avain-
henkilöitä nuoren ihmisen sosiaalistajina. He vahvistivat kirjastoalan mallitarinoi-
ta, historiaa, työntekijän sosiaalista identiteettiä ja  parhaimmillaan sitoutumista
tiettyyn kirjastoyhteisöön. Kärsivällinen mestari ohjasi noviisia kädestä pitäen ar-
vostamaan ja rakastamaan työtään, oppimaan sen käytäntöjä ja sisältöjä.

Harjoittelijat olivat NN:n  siipien suojassa - ihan kirjaimellisesti. Muistan aina hä-
nen huolehtivaisuutensa. Hän piti tarkkaa huolta siitä, että harjoittelijat söivät
kunnolla ja kävivät ulkona aamiaistunnilla haukkaamassa raitista ilmaa. Hän jak-
soi opastaa asiakaspalvelussa ja kirjojen parissa. Hän ei koskaan ollut niin kiirei-
nen, etteikö olisi ehtinyt auttamaan ja selittämään. Ja mitä tärkeintä, hän kertoi kai-
kenlaista kirjaston historiaan ja elämään liittyvää. Kertoi, mitä kirjat sisälsivät, pani
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lukemaan alan klassikoita. Kertoi kirjaston asiakkaista. Hän onnistui saamaan nuo-
ren harjoittelijan kuulemaan lähihistorian siipien havinan ja rakastamaan tuota kir-
jastoa. Opin häneltä miten paljon huolenpito työpaikalla merkitsee nuorelle työte-
kijälle. (L97)

Harjoitteluaika samoin kuin kesätyökokemukset ovat merkinneet onnistuessaan
uravalinnan vahvistumista. Vaikuttajina ovat niin työhön kuin työyhteisöön liitty-
vät kokemukset. Osa kertojista alkaa jo tässä vaiheessa tunnistaa työhön liittyviä
vahvuuksiaan ja mieltymyksiään, jotka liittyvät kirjastotyön kaksinaisluonteeseen.
Asiakaspalvelu ja siihen kuuluvat tehtävät kiehtovat yhteisöllisesti suuntautuvia.
Useissa elämäntarinoissa kerrotaan, kuinka tässä vaiheessa syntyy vahva mielty-
mys tai haluttomuus tiettyyn toimintoon, kuten esimerkiksi luettelointiin. Koko-
elmien hankintaan ja järjestämiseen kuuluvat tehtävät näyttävät puolestaan kiin-
nostaneen niitä, jotka pitävät enemmän yksin tehtävästä työstä tai joita kirjojen si-
sällöt tai työn prosessit kiinnostavat.

Harjoitteluaika saattaa myös merkitä kynnystä, jossa noviisille osoitettiin
hänen paikkansa ja osaamisensa vähäisyys. Suuressa kirjastossa harjoittelija oppii,
että noviisina hän on toisen luokan kansalainen. Hän aiheuttaa vaivaa ja saattaa
kilpailla yhteisistä eduista. Pahimmillaan suhtautuminen on jopa vihamielistä.

Harjoittelijoihin suhtauduttiin ylimielisen halveksivasti, emme edes saaneet istua
samassa kahvipöydässä kuin vakituinen henkilökunta. Luulen, että harjoittelijoita
pidettiin tungettelijoina, ylimääräisenä vaivana ja ehkä myös tulevaisuuden kilpai-
lijoina harvoista vakansseista. Meitä koulutettiin kyllä kunnolla tietyn ohjelman
mukaan, mutta sen ulkopuolella ei oikeastaan kukaan auttanut tai selittänyt asioi-
ta. Suoranaista vihamielisyyttäkin ilmeni ja kaikki virheet pantiin harjoittelijoiden
tilille. (L98)

Ensimmäisenä kuukautena ei harjoittelija saanut ollenkaan puhutella asiakkaita.
..Alusta alkaen harjoittelijan oli totuttava selviytymään omin päin. Ketään ei ollut
määrätty harjoittelijoiden ohjaajaksi. Kyselemisestä eräät virkamiehet suorastaan
hermostuivat ja saattoivat sanoa juuri taloon tulleelle harjoittelijalle, että asia on
tiedettävä tai otettava itse siitä selvää. (Mäkelä-Henriksson 1987, 15-16.)

Mallikirjastonhoitaja

Kirjastoalan opiskeluun ja harjoitteluun liittyvä liminaalivaihe näyttäisi myös vah-
vasti vaikuttaneen käsityksiin siitä, millaiseksi hyvä kirjastonhoitaja ja tavoiteltava
ammattikuva on mielletty. Tällaisia malleja tarjosivat alan opettajat, harjoittelun
ohjaajat ja niin harjoittelun kuin ensimmäisten työkokemusten myötä sisäistetyt
mielikuvat. Tutkimus- ja yliopistokirjastossa ammattitaitoon kuului niin kokoelmi-
en kuin asiakkaiden tuntemus.
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Kirjaston käyttäjien nimet oli opeteltava tavalla tai toisella eikä keneltäkään saanut
kysyä lainoja palautettaessa ”millä nimellä” (Mäkelä-Henriksson 1987, 15-16).

Hyvä kirjastonhoitaja oli asiantunteva, hän tunsi kokoelmien keskeiset sisällöt, oli
rauhallinen ja aina ystävällinen. (L99)

Yleiskäsitys kirjaston tieteenalalta on välttämätön. Hankintaa hoitavan täytyy tun-
tea kaikki, mitä on julkaistu aikojen alusta, myös vanha kirjallisuus. (L100)

Kirjaston kokoelmien tuntemus oli erityisen tärkeätä ennen kuin käyttäjien ulottu-
ville tulivat elektroniset kokoelmaluettelot ja asiasanastot. Kyky löytää kirja tai sit-
temmin tieto epämääräisen kysymyksen perusteella toistuu useissa elämäntari-
noissa.185

Kirjastoalan opettajat toimivat malleina tai väistyttyään eräänlaisina alan
sankareina. Kirjastoneuvos Helle Kannilan vaikutus kirjastonhoitajapolviin on ol-
lut suuri, joskin vain  harvat elämäntarinoiden kirjoittajista ehtivät olla hänen oppi-
lainaan. Seuraava kirjoitus nostaa esille oleellisia asioita tämän merkittävän kirjas-
toalan kouluttajan ja vaikuttajan arvomaailmasta, jossa näkyy koko länsimaisen
kirjastoalan keskeiset arvot: kunkin lukijan oikeus itse valita ja kirjaston rooli port-
tien avaajana, ei portinvartijana.

Helle Kannila oli meille suuri uteliaisuuden aihe. Olimme lukeneet hänen kirjoi-
tuksiaan, olimme kuulleet, että hän oli Suomen kirjastojen sielu ja The Grand Old
Lady. Vanhemmat alalla olleet kurssilaiset kertoivat kaikenlaisia tarinoita. Odotin
ankaraa, vanhanaikaista ja kaavoihin kangistunutta kirjastotätiä. Ulkomuodoltaan
hän oli juuri sellainen. Mitkä ennakkoluulot! Mutta ne karisivat heti kättelyssä.
Hän ei tavoitellut kuulijakuntaansa suosiota, mutta sitä vaistosi heti, että tässä sei-
soo suoraselkäinen nainen, joka tietää mistä puhuu, jolle asiat ovat selkiytyneet ja
jossa ei ollut tippaakaan konservatismia tai luutuneisuutta. Muistan erikoisesti sen
luennon, jossa käsiteltiin kirjastojen kirjallisuusvalintaa ja "myrkkykaappeja". Niin
kutsuttiin niitä lukittavia tiloja, joissa pidettiin lääkärikirjat, seksuaalioppaat ja kiel-
letyt kirjat, kuten esimerkiksi Armas J Pullan sotaromaanit Ryhmystä ja Romppai-
sesta. Kannilan mielestä myrkkykaapit pitäisi hävittää. Kirjastossa tiedon pitää olla
vapaasti esillä ja lukijoiden pitää itse saada tutustua kaikenlaisiin kirjoihin ja itse
muodostaa itselleen käsitys niistä. Jos jotain opimme häneltä, niin avaramielisyyttä
ja suvaitsevuutta. (L101)

Kannilan näkemykset vaikuttivat hänen eläkkeelle siirtymisensä  jälkeenkin ope-
tukseen, mitä valaisevat hyvin erään kirjoittajan sanat:

185 Muistan itse harjoitteluaikana oppineeni ohjaajilta, kuinka hyvä kirjastonhoitaja pystyy löytä-
mään kirjan, vaikka asiakas osaisi kertoa vain: ” se on punakantinen kirja jossakin hyllyssä tuohon
suuntaan, käytin sitä puoli vuotta sitten”. Tästä taidosta saattoi saada myös julkista kiitosta, kuten
Lauri Kruusin väitöskirjan esipuheessa 1980: KS on epämääräistenkin tietojen pohjalta löytänyt teo-
logisen tiedekunnan kirjastosta oikean teoksen.
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Kurssin ohjelma toimi edelleenkin Kannilan hengessä… Kansansivistysaate oli hy-
vin keskeinen sekä kirjastokurssilla että koko korkeakoulussa. Tämä … kansansi-
vistyksen aate ovat vaikuttanut elämänkatsomukseeni ja tuleviin elämänvalin-
toihini  monella tavoin. (L102)

Tietoympäristön muutokset ovat sittemmin vaikuttaneet käsityksiin kirjastonhoita-
jaihanteista ja malleista. Kun kokoelma ei ole enää yhden tieteenalan hallittavissa
oleva painettu kokoelma, vaan monialainen, elektronisia ja painettuja tiedonlähtei-
tä sisältävä jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, käsitys kokoelmien hallinnasta väis-
tämättä muuttuu. Asiakaskunnan laajetessa ei ole mahdollista tuntea henkilökoh-
taisesti jokaista käyttäjää. Myös käsitys kirjastotyössä tarvittavista ominaisuuksista
näyttää muuttuvan.  Palaan näihin muutoksiin tuonnempana.

Ensimmäisen työpaikan merkitys liittymisessä työyhteisöön

Ensimmäisen työpaikan saaminen pätevöitymisen jälkeen eroaa harjoitteluajasta ja
opiskelijan kesätöistä. Ensimmäiset työkokemukset ovat sosiaalistumista ammat-
tiin, perusosaamisen opettelua ja oman paikan löytämistä työyhteisössä. Persoo-
nallinen identiteettiprojekti, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen, voi-
mistuu siinä vaiheessa kun on mahdollista vaihtaa tehtäviä tai työpaikkaa. Erityi-
sesti lähiesimiehellä näyttää olevan vaikutusta rohkaisijana uusiin tehtäviin.

NN:ssa oli kirjastonhoitajan paikka auki ja päätin hakea sitä, sillä kyseessä oli yh-
den hengen kirjasto, jota sai kehittää taitonsa mukaan ja palkkakin oli siihen aikaan
mielestäni hyvä. Kirjastossa sai perehtyä kirjastotyön kaikkiin puoliin ja se oli to-
della hyvä. (L103)

Ne viisi (ensimmäistä) vuotta olivatkin urani kannalta hyvin merkityksellisiä, sillä
siellä sain varmuuden osaamisesta ja hankin ammatti-identiteettini sekä ne perus-
taidot, joita nykyisissä tehtävissänikin olen hyödyntänyt. Se talo oli modernisti
johdettu, täynnä kunnianhimoisia nuoria kollegoita ja kokeilumieltä. NN opetti
minulle myös ammattimme erään puolen, joka oli aluksi melkoisen vaikeaa. Hän
nimittäin lempeästi pakotti minut ensin esittelemään kirjastoa erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja eri kielilläkin, sitten antamaan alkeellista käyttäjäkoulutusta ja lopuksi tu-
putti minut vasta alkaneen kurssin opettajaksi. (L104)

Sosiaalistumisen ja uralla etenemisen välillä on liittymäkohtia. Ylijoen soveltama
sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektin erottelu antaa eräitä jäsentely-
mahdollisuuksia. Onnistuneimmaksi työuransa näyttivät kokevan ne, jotka ovat
vahvasti sisäistäneet kirjastoammatin arvomaailman, suuret tarinat ja luoneet vah-
van ja hyväksytyn sosiaalisen identiteetin. Tätä kuvastaa se, että heillä on ystäviä ja
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läheisiä kollegasuhteita myös työympäristössään. Samalla heillä on myös muita
verkostoja ja jäsenryhmiä, joiden vuoksi työyhteisöstä ei tule ahdistavan kiinteää.

Vaativien tehtävien saaminen joko työuralla tai luottamustehtävissä  edel-
lyttää elämäntarinoiden perusteella henkilökohtaisen identiteettiprojektin onnis-
tumista. Tämä merkitsee omien vahvuuksien löytämistä ja niiden kehittämistä,
oman erityislaadun ja oman panoksen tuomista yhteisön ja työn kehittämiseen sa-
moin kuin rohkeutta ottaa riskejä. Näyttää kuitenkin siltä, että vanhempien kolle-
gojen ja esimiesten tuella tai sen puuttumisella  on ollut erityistä  merkitystä taite-
kohdissa ja siirryttäessä uuteen vaiheeseen.

Kirjastotyöstä irtaantuminen

Elämäntarinat kuvaavat myös irtaantumista kirjastotyöstä. Vähittäinen irtaantu-
minen tapahtuu yleensä eläkkeelle siirryttäessä, jyrkempi silloin, kun henkilö siir-
tyy pois kirjastotyöstä kokonaan uusiin tehtäviin.

Muutamissa kertomuksissa kuvataan siirtymistä pois yliopistokirjastosta tai
kokonaan kirjastotyöstä muihin tehtäviin. Ratkaisun syynä eivät niinkään olleet
kirjastotyössä koetut ongelmat kuin uuden tehtävän vetovoima. Keskeisenä arvo-
maailmaan liittyvänä tekijänä näyttäisivät olevan  kiinnostus itsenäiseen työhön ja
omaan henkiseen kasvuun. Kirjastotyön keskeinen arvoperusta – palvelu – ei tyy-
dytä ja anna riittävästi haasteita: sen koetaan  sitovan yhdenmukaisuuteen, tiettyi-
hin aikoihin ja yhteisesti sovittuihin normeihin, mistä syystä itsenäistä luovaa työtä
on mahdollista tehdä vain rajallisesti.

Eläkkeelle siirtyminen merkitsee yleensäkin uuden elämänvaiheen aloitta-
mista. Osa kirjoittajista omaksuu uuden identiteetin, johon oleellisena kuuluu mm.
sitoutuminen perheeseen ja uusiin harrastuksiin. Kirjastotyö jää työuran päättyessä
taakse. Osalle taas kirjastotyö merkitsee persoonallisuuden läpäisevää sitoutumista
tämän työn arvoihin. He näkevät  eläkkeelle siirtymisen muuttavan vain toimin-
nan kohdetta ja aikataulujen kiinteyttä, ei  maailmankuvaa tai arvomaailmaa si-
nänsä.

7.2. Kirjasto työyhteisönä

Seuraavaksi on syytä pohtia sosiaalista ympäristöä niin horisontaalisten kuin ver-
tikaalisten ryhmittymien  ja suhteiden kautta.  Useissa elämäntarinoissa näkyy eri-
tyisesti kirjaston sisäinen kaksijakoisuus. On olemassa ns. virallinen, instituution
julkisivu julkistettuine arvoineen, ohjeistoineen, säädöksineen ja raportteineen.
Tämä taso saattaa näyttää oikeudenmukaiselta ja toimivalta, osaamisen kartutta-
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misesta ja sitoutuvasta työnteosta palkitaan kiitoksella ja entistä paremmalla viral-
la tai viransijaisuudella.

Todellinen maailma näyttäytyy elämäntarinoissa monivivahteisempana.
Työyhteisössä on useita erilaisia pienryhmiä, verkostoja, jännitteitä ja vastak-
kainasetteluja. Verkostomaisuus kasvaa työtehtäviin liittyvien vastuiden laajentu-
essa. Kun erityistehtävää hoitavan verkosto yleensä keskittyy oman yksikön tai
yliopiston sisälle, johtajien verkostot ulottuvat näiden lisäksi kansallisiin ja kan-
sainvälisiin yhteistyösuhteisiin.

Kokemukset työyhteisön sisäisestä elämästä vaihtelevat positiivisista ahdis-
taviin. Kaikille työyhteisö kuitenkin on jollakin tavoin merkityksellinen. Pettymyk-
siä aiheuttaa erityisesti sen havaitseminen, ettei todellinen elämä vastaakaan viral-
lisia, julkistettuja pelisääntöjä. Tämä näkyy mm. virkojen ja sijaisuuksien täytöissä,
joissa epäoikeudenmukaisena voidaan kokea se, että opintosuoritusten, hankitun
pätevyyden tai sitoutuneisuuden sijasta painotetaan muita tekijöitä. Sivullisuudes-
ta tai ulkopuolisuudesta kärsivä kokee, että palkinnasta päätetään sosiaalisten ver-
kostojen sisällä ja kaveri-periaatteella.

Hyvä työyhteisö

Elämäntarinoiden kirjoittajista yksi on löytänyt aviopuolison työpaikalta. Useam-
mat kirjoittajat viittaavat suoraan tai epäsuorasti työyhteisössä syntyneisiin tun-
nesiteisiin eri sukupuolten välille. Aihepiiriin henkilökohtaisuuden vuoksi infor-
maatio on kuitenkin yleensä viitteellistä.

Valtaosa kirjoittajista pitää työpaikan ystävyyssuhteita ongelmattomina.
Työyhteisöjen tiiviyttä osoittaa se, että varsin monen kirjoittajan merkittävät ystä-
vyyssuhteet liittyvät työpaikkaan. Kirjastoissa tehdään paljon ryhmätyötä ja mm.
asiakaspalvelu yhdistää useimpia siellä työskenteleviä. Kilpailua on vähemmän
kuin ainelaitoksilla, eivätkä panokset ole niin kovia kuin erikoistuneella tutki-
jauralla. Ainakin periaatteessa kirjastot tarjoavat runsaammin vaihtoehtoisia ja
turvallisia työmahdollisuuksia kuin tutkijaura. Pääosa virka- ja työsuhteista on py-
syviä eikä työ pääsääntöisesti ole samassa määrin sidottu määräaikaisuuksiin. Tä-
mä mahdollistaa osaltaan ystävyyssuhteiden syntymisen.

Entisistä työpaikoista on jäänyt useita hyviä tuttavuuksia, joiden kanssa käyn syö-
mässä. Yhden entisen työtoverin kanssa matkustan esim. kerran vuodessa Pieta-
riin. Jaostoajoilta on neljän naisen ryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
(L105)

Tulo ko. kirjastoon oli siis käännekohta isolla K:lla. Sieltä olen saanut  hyviä ystäviä
koko elinajaksi. (L106)
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Osa kirjoittajista kuvaa ennakkoasennoitumistaan työpaikan ystävyyssuhteisiin
kielteiseksi. Ei ole järkevää yhdistää liiaksi työtä ja muuta elämää. Todellisuus on
kuitenkin osoittautunut toisenlaiseksi.

Muistan joskus nuorena tehneeni päätöksen, että työkaverit ovat työkavereita ja ys-
tävät ovat ystäviä. En muista enää syytä moiseen päätökseeni. Sittemmin tuo pää-
tös käytännössä on murentunut ja elämässäni on ollut vaiheita, jolloin ystävät, joi-
den kanssa eniten olen ollut tekemisissä ovat olleet myös työtovereitani. Tällä het-
kellä elän aikaa, jolloin suunnattomasti iloitsen jokaisesta mukavasta työtoverista-
ni, jotkut koen ystäviksenikin. Heitä, mukavia, fiksuja ihmisiä onneksi on, ja koen
saaneeni heiltä paljon myös tukea ja apua kun olen sitä tarvinnut. (L107)

Ystävyyssuhteiden syntyminen näyttää vahvistavan halua kuulua työyhteisöön.
Houkutus siirtyä muualle vähenee tärkeiden ihmissuhteiden vuoksi. Vastaavasti
merkityksellisten ihmisten lähtö – syystä tai toisesta – voi vähentää kiinteyttä siinä
määrin, että halu lähteä käy voimakkaammaksi kuin jääminen Työtoverit luovat
yhdessä työtehtävien ja ympäristön kanssa sen maailman, jossa päivät saavat mer-
kityksensä ja positiivisen tai kielteisen latauksensa. Muutama hyvä ihmissuhde
kompensoi muita pettymyksiä.

Muistan kuitenkin myös ne hyvät hetket ja ennen kaikkea muutamat arvokkaat
työtoveruussuhteet, joiden varassa …ylipäätään pystyin olemaan ja työskentele-
mään. Muutama hyvä ja luottamuksellinen työtoveruussuhde näyttää ihmeesti
kompensoivan pienen palkan, hankalat työolosuhteet, tyrannimaisen johtamisfilo-
sofian jne. Vaan kun ne menettää, niin menettää todella paljon. (L108)

Kaikki eivät kuitenkaan ole halunneet yhdistää henkilökohtaisia ja työpaikan ih-
missuhteita. Heille on tärkeätä erottaa nämä maailmat toisistaan ja säilyttää yksi-
lösuhteet työstä erillään. Erityisesti silloin, kun henkilö hakee omaa paikkaansa yh-
teisössä, kilpailu saattaa leimata ihmissuhteita voimakkaammin kuin vakiintuneen
aseman omaavilla. Niinpä ystävyys on  mahdollista sen jälkeen, kun eri organisaa-
tioissa toimien ei enää kilpailla samoista eduista.

Katson, että on hyvä pitää erillään työpaikan ja yksityiselämän asiat. Se takaa tie-
tyn asiallisuuden työpaikalla, jossa työ on tärkeintä. Myös työpaikoista ja ylennyk-
sistä kilpaileminen estää aidon ystävyyden syntymisen työtovereiden kesken. Mut-
ta joidenkin työpaikkojen työtovereista on tullut ystäviäni, kun olen lähtenyt pois
organisaatiosta. (L109)

Kolmannes elämäntarinoiden kirjoittajista osallistuu tai on osallistunut aktiivisesti
järjestötoimintaan ja kirjastoalan yhteistyöhön kotimaassa. Osallistuminen näyttää
kasautuvan, sillä useilla heistä on monia luottamustehtäviä ja useiden järjestöjen
jäsenyyksiä. Yleensä tämä on lisännyt mielenkiintoa työhön, vahvistanut ihmis-
suhdeverkostoja ja kiinnittänyt omaan alaan. Toiminta useissa erilaisissa verkos-
toissa on myös luonut henkistä väljyyttä oman lähityöyhteisön rinnalle.



160

Joka viides kirjoittajista osallistuu myös kansainväliseen yhteistyöhön. Joil-
lakin on vastuullisia tehtäviä kansainvälisissä verkostoissa ja järjestöissä.  Opinto-
matkat ovat olleet eräs keino uuden osaamisen ja kansainvälisten verkostojen ke-
hittämiseen. Ulkomaisia opintomatkoja on tehnyt yli kolmannes kirjoittajista. Joka
viides kirjoittajista on työskennellyt (osa myös opiskellut) ulkomailla, Euroopassa,
Yhdysvalloissa ja Afrikassa.186 Osalla heistä syynä on ollut aviopuolison ulkomai-
nen työtehtävä. Kokemukset ulkomaisista työyhteisöistä ovat pääosin positiivisia
eikä suomalaisilla näytä olevan vaikeuksia toimia toisenlaisessa kulttuuriympäris-
tössä. Suomalaisella sisulla on mahdollista kouluttautua ja edetä uralla nopeasti-
kin.

Kehitysyhteistyöhön lähtöön vaikutti voimakas halu muuttaa elämäni suuntaa.
Kolmen vuoden aika (Afrikassa) muutti elämäni monella tapaa. Kohtasin ihmisiä
monista eri kulttuureista, sosiaalinen kanssakäyminen oli vilkasta. Työni oli mie-
lenkiintoista, toisaalta monien rakenteiden jäykkyys ja vanha englantilainen kolo-
nialismin aika vaikutti työelämässä monin tavoin. (L110)

1990-luvulla  lähdin hoitovapaan aikana mieheni projektityön matkassa Keski-
Afrikkaan. Yllättäen sain puolipäivätyön projektin "dokumentaatiokeskuksessa" .
Pystytin pienen paikallisen kirjastoverkoston: loin luokituksen, pystytin kirjasto-
luettelon, ja panin alulle kolme pientä käsikirjastoa. Rakensin myös tesauruksen,
jota hyödynnettiin kokoelmatietokannassa. Koulutin paikallisia ympäristömaissa
luetteloimaan ja ylläpitämään kokoelmiaan. Yhteisinä kielinä olivat ranska, englan-
ti ja käsimerkit. Sain tehdä täysin oman pääni mukaan täysin koulutustani vastaa-
vaa työtä täysin käsittämättömissä olosuhteissa! Ja nautin. Työtä oli pienten lasten
äidille sopivasti. (L111)

Aineistoon sisältyy myös kuvauksia niistä kriiseistä, joita pitkä ulkomailla työsken-
tely on aiheuttanut kotimaahan palattaessa. Suomessa toteutettujen muutosten laa-
juus samoin kuin  oman paikan löytäminen uudelleen Suomessa osoittautuivat
odotettua vaikeammaksi.

Paluu Suomeen pienen lapsen kanssa oli kriisi. Toinen lapsi oli  tulossa ja kaikki oli
aloitettava alusta. Olin kiitollinen ammatistani,  koska sain nopeasti työpaikan.
Toimeentulovaikeudet ovat ongelma eikä pieni palkka riittänyt perheen elättämi-
seen. (L112)

Palasin Suomessa virkaani hoitamaan. Olin aluksi aivan pihalla – kirjastoon olivat
tulleet uudet koneet, uudet ohjelmat, cd-romput, ym. (L113)

186 Tämä vastaa vuonna 2000 tehdyn tietotyötä koskevan tutkimuksen tuloksia. Kyseisen tutkimuk-
sen mukaan lähes kolmannes tietotyötä tekevistä oli halukas työskentelemään ulkomailla, kun taas
ulkomailla opiskelleiden määrä oli vain 10 %. Blom, Melin & Pyöriä 2001, 89-91.
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Eräänlainen kriisivaihe oli muutto takaisin Suomeen.  Ammatillisesti tiesin sen
olevan ”alamäkeä” sikäläiseen tilanteeseen verrattuna, mutta muuttoon vaikuttivat
monet muut työn ulkopuoliset tekijät. Sekin on pitkä tarina itsessään. Työpaikka
minulla oli tiedossa jo Suomeen tullessa, ja se olikin yksi ehto muutolle. (L114)

Pelkästään työyhteisön hyviä puolia on kuvannut noin viidennes kirjoittajista. Vas-
taavasti niitä, jotka ovat kokeneet työyhteisön ahdistavana, on suunnilleen saman
verran. Noin joka viides on vaihtanut toisin tehtäviin tai toisenlaiseen kirjasto-
organisaatioon jonkinasteisen turhautumisen vuoksi tai halusta saada kokonaan
uudenlaisia haasteita. Valtaosa siis joutuu kokemaan erilaisia ongelmavaiheita,
joista kuitenkin selviydytään ilman, että tilanne jää pysyvästi ahdistavaksi. Muutos
omissa arvoissa, johtamisessa, tai työtehtävissä laukaisee tilanteen positiiviseen
suuntaan.

Ahdistava työyhteisö

Osa kirjoittajista kuvaa voimakkaan ahdistavia kokemuksia epäoikeudenmukai-
suudesta, jopa henkisestä väkivallasta. Johtaminen vaikuttaa työyhteisötutkimus-
ten mukaan merkittävästi työssä koettuun hyvinvointiin. Osa ahdistavaksi koetuis-
ta kokemuksista palautuukin johtamiskysymyksiin ja mahdollisesti liian nopeisiin
rakenteellisiin muutoksiin. Ahdistavimpana työyhteisön muutokset ovat kokeneet
ne, joilla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviinsä tai itsensä  ja
työyhteisön kehittämiseen.

Jotkut kollegat eivät pysty keskustelemaan, hädin tuskin sanovat päivää toisilleen.
Jotkut erakoituvat lähes täysin, monesti omista syistään. Aiemmin mentiin töiden
jälkeen kaljalle. Nykyään harvemmin. (L115)

… alkoi reviiritaistelu. Koordinaattorin ja diplomaatin rooli alkoi tuntua raskaalta.
Vanhat hyvät työkaverit olivat vaihtuneet uusiin. Yhteys omaan laitokseen katosi
laitosten yhdistämisen ja fyysisen välimatkan johdosta. Aloin vilkuilla, olisiko
muualla tarjolla vähän toisenlaista työympäristöä. (L116)

Kirjasto ja yliopisto ovat henkistä työtä arvostavia instituutioita. Osa niistä henki-
lökunnan jäsenistä, joilla ei ole mahdollisuuksia päteä koulutusta vaativissa tehtä-
vissä, kehittää oman toimintafilosofiansa ja normistonsa, joka on antiteesi koulute-
tun henkilöstön arvomaailmalle. Jos ei voi tehdä arvostettua työtä, on parasta teh-
dä mahdollisimman vähän, minimoida ponnistukset. Onnistuja on se, joka onnis-
tuu parhaiten välttämään ei-arvostettuun työhön liittyvän ponnistelun. Tämä pas-
siivisen vastarinnan malli luo lasiseinän esimiehen ja työntekijän välille. Se on sel-
viytymismalli, jolla suojellaan omaa identiteettiä mutta samalla sanoudutaan irti
mahdollisuuksista ja oman työn kehittämisestä. Työ on olemassa vain palkan ja
toimeentulon saamista varten.
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Passiivisen vastarinnan maailmassa sopeutumattomia ovat ne, jotka halua-
vat tehdä hyvin työnsä. He joutuvat kärsimään erilaisuudestaan joko torjuntana,
letkautuksina tai kasvaneena työtaakkana.

Vaan vielä laitteiden kanssa olisin tullut toimeen, ellei työympäristöni siellä …olisi
ollut niin masentava. Ikäviä olivat …  letkautukset työstäni: ”hullu saa olla, mutta
ei työhullu”.  (Hän) vihjaisi minun olevan ”herrojen nuolija”. Monet valtion pikku-
virkailijat motivoivat ”sairastamisensa” kapinoinniksi työnantajaa vastaan tulemat-
ta lainkaan ajatelleeksi, että ei heidän mielenosoituksensa milloinkaan kohtaa tuota
kasvotonta työnantajaa tai sen edustajia. Varsin usein nuo poissaolot lisäävät vain
heidän työtovereidensa taakkaa. Töiden välttelyn ja jähmeyden taustalla oli usko,
ettei pidä tehdä mitään heti eikä nopeasti – muutoin työt sen kuin lisääntyvät.
(L117)

Dramaattisimmillaan työyhteisön ongelmat sairastuttavat henkilön.187 Tietotekno-
logian tulo on merkinnyt suurta stressitekijää niille, jotka eivät ole saaneet tarvitta-
vaa ja heille sopivaa perehdytystä ja koulutusta. Seurauksena ovat väärät työasen-
not ja jännitys, sekä näistä johtuvat kivut ja säryt. Kun tähän liittyy voimakas epä-
onnistumisen tunne, henkilö voi päätyä sairastelukierteeseen.

Vakuuttavan esimerkin kielteisestä prosessista tarjoaa Katariinaksi nimittä-
mäni kirjastolainen. Hän  on suostunut siihen, ettei hänelle löydy koulutusta vas-
taavaa virkaa tai hyvin palkattuja tehtäviä. Syy haluttomuuteen ottaa uusia tehtävä
on kokemus, etteivät uusien tehtävien myötä entiset vähene.

(Muutosten seurauksena) koko yksikön työt tulivat näin Katariinalle, joka kyyneliä
niellen joutui tunnustamaan, ettei hän fyysisesti jaksa  eikä inhimillisesti ottaen eh-
di hoitaa niitä särkyjensä takia (migreeni, nivel- ja reumaattiset säryt)… Töissä hän
oli puun ja kuoren välissä: .. fyysiset rajoitukset ja terve itsesuojeluvaiston ohjaama
järki olivat italialaisen lakon (tehdään välttämätön hyvin muttei palkatonta ylityö-
tä) kannalla.  Tuli vahvasti tunne piiskatusta juhdasta ja pallosta jalassa. (L118)

Hänen vastarintansa näkyy passiivisuutena, jonka seurauksena hän odottaa muu-
toksia koskevien suunnitelmien raukeavan. Passiivisuus on tietoinen valinta: hän
kokee,  ettei hänen sanomaansa oteta vakavasti eikä hänen jaksamisongelmiaan
ymmärretä. Hän nimittää italialaiseksi lakoksi sitä, että pyrkii tekemään omat työ-
tehtävänsä hyvin, mutta ei suostu ottamaan ylitöitä. Katariinan mukaan myös mo-
ni muu toimii samoin: haluttomuus lisäkoulutukseen, oman osaamisen arviointi
alakanttiin ja vetäytyminen työyhteisön sisäisestä toiminnasta kuvastaa jatkuvien

187 Suurten rakenteellisten muutosten, erityisesti niihin liittyvän epävarmuuden vaikutukset näky-
vät työterveyshuollossa ja työyhteisön sairauspoissaolojen määrässä. Tähän asiaan kiinnitetään ny-
kyisellään huomiota henkilöstötilinpäätöksissä. Oma kokemukseni suurista muutoksista 1990-
luvulla on, että työyhteisön muutokset lisäävät sairastuvuutta ja että tällaisina aikoina kaikki henki-
löstöryhmät, ml. johtajat, tarvitsevat tavallista enemmän koulutusta, työnohjausta ja myös vapaa-
muotoista yhdessäoloa.
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muutosten synnyttämää epävarmuutta. Osa henkilöstöstä vetäytyy kuoreensa,
lakkaa näkymästä, kaivaa poteron maahan ja pyrkii piiloutumaan sinne.

7.3. Politiikka kirjastossa

Kuohunnan vuodet yliopistokirjastoissa

Suuri osa elämäntarinoiden kirjoittajista kuuluu suuriin ikäluokkiin ja on elänyt
nuoruutensa 1960 - 70-luvuilla. Noin kaksi kolmasosaa heistä on suorittanut kirjas-
toalan opintoja Tampereen yliopistossa, jossa kirjastotieteen ja informatiikan lai-
toksella toimi aktiivinen vasemmistolainen opiskelijaryhmä. (Tampereen yliopis-
ton kirjastotieteen opiskelijaliikettä on kuvattu tarkemmin luvussa 2.3.) Ryhmä piti
sosialismia ja marxilaisuutta neuvostoliittolaisessa muodossa ihanteenaan ja otti
sieltä vaikutteita myös kirjastotieteen ja kirjastoalan kehittämiseen.

Osa kirjastojen henkilöstöstä kertoo omaksuneensa demokratian ja tasa-
arvon periaatteet nimenomaan opiskeluaikanaan. Nämä arvot näyttävät olevan
varsin pysyviä niin, että ne ovat vaikuttaneet koko työuraan ja elämän tärkeysjär-
jestyksiin.

Kirjastopoliittinen yhdistys perustettiin 1969 vastineeksi liian perinteiseksi
koetulle Kirjastoseuralle. Yhdistys sai enemmistön seuran hallitukseen 1970-luvun
puolivälissä. Tampereen koulutuksen saaneiden siirtyessä työelämään myös kirjas-
toalan järjestöt joutuivat ottamaan aatteellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Haastat-
teluissa muistellaan mm. Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen politisoi-
tuneen 1970-luvulla. Sen sijaan Tieteellisten kirjastojen virkailijoiden järjestön kat-
sotaan jääneen poliittisen kuohunnan ulkopuolelle. Politiikka alkoi näkyä myös
kirjastojen henkilöstön keskuudessa.

Se oli monella tavalla ristiriitaista aikaa, kilpailu oli kovaa, politiikka merkitsi  sel-
keää erottelua ihmisten välillä.  Kuuluisa slogan  "jos et ole puolellamme, olet meitä
vastaan"  otettiin niissä piireissä vakavasti samalla  kun  alhaiset palkat ja huonot
henkilösuhteet hajottivat ihmisiä. (L119)

Riitaa kehiteltiin mistä vain. Vasta vähitellen ymmärsi, että taistelujen ja solvausten
takana oli yhteiskunnallinen myllerrys : ”meidän on tehtävä vallankumous”. Väki
jakaantui eri leireihin. (L120)

1970-luvulla otettiin käyttöön virastodemokratia ja henkilökunnan osallistuminen
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen voimistui. Virastodemokratiaa vahvis-
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tamaan perustettiin myös henkilöstölehtiä. Mm. Helsingin yliopiston opiskelijakir-
jaston Rypström- henkilöstölehti luotiin alkuaan tähän tarkoitukseen 1970-luvulla.

Olimme hyvin demokraattisia ja kaikki päätökset tehtiin yhdessä. Toimistomme
ihmiset olivat kaikki pitkälle erikoistuneita ammattilaisia, joten toiminta tiiminä oli
luonteva, mutta hieman vieras työskentelytapa siinä ympäristössä, mikä johti selk-
kauksiin toisten yksiköiden kanssa. (L121)

Elämäntarinoissa näkyy viitteitä työyhteisöjen sisäisistä jännitteistä, jotka on tulkit-
tu politiikan kasvaneesta vaikutuksesta johtuneiksi. Lähes poikkeuksetta koke-
mukset sijoittuvat 1970 – 1980 –luvuille. Arvomaailman erot aiheuttivat kokemuk-
sia sivullisuudesta. Sivullisen identiteetin saivat myös ne, jotka poliittisen kuohun-
nan vuosina eivät halunneet tai voineet sitoutua vallitseviin näkemyksiin.

Vahva sivullisuuden tunteeni kirjastossa lienee peräisin siitä, etten voinut sitoutua
poliittisesti tai muutenkaan mihinkään. Olisin halunnut, mutta en voinut koska
kaikki kirjaston sitoutuneet kollegat vaikuttivat minusta tyhmien ideologioitten
kannattajilta. Lähinnä äärivasemmistolaisuuteen liittyi voimakas halu ylläpitää by-
rokraattista ja akateemista järjestystä. (L122)

Olin hyvin luterilaisessa kodissani oppinut pitämään kaikkea työtä arvokkaana.
Työ piti tehdä hyvin oli se mitä tahansa. Arvomaailmani vuoksi tunsin jääneeni si-
vulliseksi niin sijaisuuksien ja virkojen täytössä kuin työpaikan yhteisössä. Sisäpii-
riin oli vaikea päästä, ellei ollut vasemmistolaista ajattelutapaa. (L123)

Poliittisesti värittynyt aineisto kirjastoissa

Kirjallisuuden hankinnan periaatteet noudattivat pääosin intellektuaalisen vapau-
den periaatetta, jonka mukaan hankittiin poliittisista suuntauksista riippumatta
kaikkea sellaista kirjallisuutta, joka oli oleellista. Mm. Kiinan, DDR:n ja Romanian
sekä Pohjois-Korean lähetystöt toimittivat 1970-luvulla kirjallisuutta tieteellisiin
kirjastoihin. Näitä ei sensuroitu vaan lähdettiin siitä, että kaikki yhteiskunnan il-
miöitä kuvaava on oltava kirjastosta saatavilla. Joissakin tieteellisissä kirjastoissa
noudatettiin kuitenkin rajaavampaa politiikkaa: poliittisesti julistava aineisto voi-
tiin ottaa kokoelmiin mutta se piilotettiin varastoon. Opiskelijat ottivat kuitenkin
vahvasti kantaa kurssikirjavalintoihin.

1970-luvun poliittiset liikkeet näkyivät myös kirjastojen aineistoissa. Aktiiviset
opiskelijajärjestöt vaikuttivat kurssikirjavalintoihin. Länsimaisten kurssikirjojen
määrää arvosteltiin ja tilalle haluttiin neuvostoliittolaisia ja sosialistisia kurssikirjo-
ja. Erityisesti sosiologian kurssikirjoissa oli Moskovassa painettuja julkaisuja, sa-
moin kirjastotieteen ja informatiikan kurssivaatimuksissa. (L124)
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Kirjastojen aineistohankinnan perusfilosofia oli eräs eri sukupolvien ristirii-
dan aiheita. Vaikka kysymys koski eniten yleisten kirjastojen hankintapolitiikkaa,
tematiikka heijastui myös tieteellisiin kirjastoihin. Kritiikki kohdistui erityisesti
niihin näkemyksiin, joita  Helle Kannila oli vuosikymmenien ajan opettanut kirjas-
tonhoitajapolville: ”kirjastossa tiedon pitää olla vapaasti esillä ja lukijoiden pitää
itse saada tutustua kaikenlaisiin kirjoihin ja itse muodostaa itselleen käsitys niis-
tä.”(L125)188  Tämän periaatteen mukaan kirjasto oli puolueeton kanava, jonka ei
tullut suoraan vaikuttaa käyttäjien valintoihin. 1970-luvun radikaalit nuoret nimit-
tivät tätä valintamyymälä-malliksi. He halusivat politisoida kirjallisuuden valin-
nan ja rajoittaa erityisesti sekä neuvostovastaisen, viihdekirjallisuuden ja amerik-
kalaisuutta edustavan aineiston hankintaa kirjastoihin.

Aineiston perusteella on pääteltävissä, että Tampereen koulutus vaikutti
osaltaan mutta ei suinkaan ainoana tekijänä kirjastoyhteisöjen politisoitumiseen
1970-luvulla ja kirjastojen arvomaailmaan. Yliopistokirjastoissa vaikutuksia lieven-
si  erityisesti tiedeyhteisöjen vaikutusvalta kokoelmien muodostamisperiaatteisiin
ja aineistohankintoihin. Sen sijaan aineistossa on viitteitä siitä, että politisoitumi-
nen aiheutti jännitteitä ja sisäisiä jakoja kirjastohenkilöstön keskuudessa ainakin
1970-luvulla, mahdollisesti myös 1980-luvulla.

7.4. Yksityiselämän viiteryhmät

Lähes kaikille  tutkimukseen osallistuneille perhe ja suku on tärkein ydinryhmä.
Elämäntarinoiden kirjoittajista 60 prosenttia on avioliitossa ja heillä lapsia, minkä
lisäksi muutamien kirjoittajien avioliitto on päättynyt eroon tai puolison kuole-
maan. Naimattomuus ei vähennä sukulaisuuden merkitystä, sillä useille naimat-
tomille tärkeimpiä ovat omat vanhemmat, sisarukset tai muut lähisukulaiset.

Tärkeitä henkilöverkostoja on useita. Tärkeä on oma suku ja viisi sisarustani + äiti.
Pidämme hyvin paljon yhteyttä, jopa matkustamme yhdessä jonnekin. Suku tapaa
monta kertaa vuodessa. (L126)

Minulle tärkeimmät henkilöt ovat puolisoni, lapseni, äitini ja sisarukseni sekä ne
puolenkymmentä ystävääni, joita tapailen kaikkia erikseen. Yksi ystävistäni on täl-
lä samalla alalla, mutta eri organisaatiossa. (L127)

188 Mm. Gorman (2000) on sittemmin nimittänyt tätä periaatetta intellektuaalisen vapauden periaat-
teeksi. Myös kirjastoalan kansainvälinen järjestö IFLA on korostanut tätä periaatetta koko kirjasto-
alan ydinarvona. Ks. luku 4.1.



166

Oletus kirjastohenkilöstöstä sisäänpäin kääntyneinä ja omissa oloissaan viihtyvinä
ei saa vahvistusta elämäkerta-aineistosta. Valtaosalla kertojista on suhteellisen laa-
ja henkilösuhdeverkosto. Ihmissuhteisiin liittyy myönteisyyttä, ja rivien välistä on
luettavista sosiaalisen elämän intensiivisyys. Osa toteaa avoimesti, että ystäväpiiri
on laaja.

Eroja näyttää olevan ensinnäkin siinä, ovatko ystävyyssuhteet pitkäaikaisia
vai onko kirjoittajalla avoimuutta uusiin ystävyyssuhteisiin. Avoimuus uusiin ys-
tävyyssuhteisiin näyttäisi perheettömillä olevan suurempi, ehkä jo ajankäytön
vuoksi. Toinen erotteleva tekijä on suhtautuminen ystävyyteen työpaikalla. Vain
noin 30 % kirjoittajista haluaa pitää työn ja ystävyyssuhteet erillään toisistaan. Val-
taosalla siis on ystäviä työyhteisössä.

Harrastukset muodostavat työn ulkopuolelle ulottuvan ihmissuhdeverkos-
ton. Niille, joille työ ja työyhteisö ovat tuoneet pettymyksiä, harrastusten kautta
saatavat ihmissuhteet ovat merkittävä kompensointikanava. Henkilöllä, joka työ-
yhteisössään kokee syrjintää, saattaa työn ulkopuolella olla merkittävä ja palkitse-
va yhteisöllinen rooli.  Harrastusten kirjo on  laaja: kirjallisuus, taide, musiikki,
muu luova toiminta, matkustaminen, harvinaisten kielten opiskelu, koirankasva-
tus, liikunta. Muutamat kirjoittajat näkevät lepona nimenomaan yksinäisharras-
tukset: musiikin kuuntelun, lukemisen ja ulkoilun.

Mainintoja uskonnollisen yhteisön merkityksestä on vähän. Kansalaisus-
kontoon kuuluu nimenomaan se, ettei uskonnollisista näkemyksistä kerrota tai
edes kysytä niistä. Sen sijaan niille, joille uskonto on erityisen merkityksellinen,
myös uskonnollinen yhteisö näyttää olevan keskeinen voimanlähde.

7.5. Johtajuus

Muuttuva johtajuus

Seuraavassa kuvataan sekä kirjastojen johtajien että henkilöstön näkökulmasta joh-
tajuuteen liittyvää ihmiskuvaa ja johtamisnäkemystä. Missä määrin elämänkerto-
muksista heijastuvat johtajuuskäsityksen muutokset? Millaisena johtajan roolin yh-
teisössä ja yliopistossa näkevät toisaalta johtajat itse, toisaalta henkilökunta? Miten
toimintaympäristön voimakkaat muutokset ja tietoyhteiskuntakehitys heijastuvat
johtamisessa?189

189 Johtamista koskevaa tutkimusta on runsaasti. Kirjastojen johtamista ovat tutkineet mm. Iivonen
& Harisalo (1997) luottamuksen näkökulmasta ja Iivonen ja Huotari (2005) strategisen johtamisen ja
kumppanuuden näkökulmasta. Johtamiskoulutukseen yliopistoissa on kiinnitetty erityistä huomio-
ta 1990- ja 2000-luvulla. Myös kirjastojen arvioinneissa se on keskeinen huomion kohde.
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Elämäkerta-aineistossa on kahdeksan kirjastonjohtajaa ja kaksi keskijohtoon
kuuluvaa kirjoittajaa, joten esimiestehtävissä toimivia on kolmannes kirjoittajista.
Heidän suhteellisen suuresta osuudestaan huolimatta piirtyvä kuva ei varmasti-
kaan edusta koko kirjastojen esimiesryhmää. Vaikka useat näistä johtajista ovat
kohdanneet työssään vaikeuksia ja pettymyksiä, kukaan kirjoittajista ei ole joutu-
nut niin suuriin vaikeuksiin, että tie eteenpäin olisi katkennut. Erityisesti viime
vuosikymmenien murroksissa esimiesura on voinut myös päättyä. Tähän proses-
siin liittyvä tärkeä aineisto siis puuttuu käsillä olevasta tutkimuksesta. Johtopää-
tökseni on, että kirjoittajat edustavat sellaista esimiestyössään onnistuneiden ryh-
mää, joka on kyennyt sopeutumaan suuriin muutoksiin.  Elämäntarinoiden lisäksi
lähteenä käytetään myös muuta kirjastonjohtajilta ja kirjallisuudesta saatua aineis-
toa.

Valikoituminen ja kasvu esimiestehtäviin

Kukaan elämäkertakirjoittajista ei kerro tavoitelleensa erityisesti kirjaston johtajan
tehtävää vaan pikemmin ammattitaitoisen asiantuntijan roolia. Kirjastoura ei
myöskään ole ollut heille alkuaan kutsumusura, vaan useimmat kertovat tulleensa
kirjastotyöhön sattuman kautta tai kokeiltuaan opiskelijana kesätöitä. Oleellista on,
että kirjastotyö on osoittautunut kiinnostavammaksi kuin muut mahdolliset tehtä-
vät. Kirjastolla myös näyttää olleen  vetovoimaa riippumatta siitä, miten rutiinin-
omaisia tehtävät alkuaan ovat olleet. Tässä heidän kokemuksensa poikkeaa oleelli-
sesti siitä, miten epämotivoivina osa avustaviin tehtäviin joutuneista on kuvannut
kirjastotyötään.

 Useat kuvaavat lapsuuden ja nuoruuden kotiaan. Joukossa on myös niitä,
jotka ovat tottuneet jo lapsesta lähtien ottamaan vastuuta mm. sisaruksista tai toi-
meentulosta. Kotitausta vaihtelee maanviljelijä- ja työntekijätaustasta akateemiseen
tutkijaperheeseen. Useimmilla on ollut henkilökohtaisessa elämässään vaativia ja
raskaita elämänkokemuksia, jotka ovat laajentaneet persoonallisuuden rajoja ja pa-
kottaneet hyväksymään vastuun omasta ja muiden selviytymisestä.  Johtajat eivät
ole päässeet työtehtävissään ja elämässään helpolla ja vailla vastoinkäymisiä. Vas-
tuuseen kasvaminen on ollut monelle kivulias prosessi.

Merkille pantavaa on, että  johtajaryhmään kuuluvat analysoivat elämänta-
rinassaan sellaisia selviytymisen kokemuksia, joista on samalla tullut avainkoke-
muksia. He ovat erilaisissa kriisitilanteissa hakeneet ratkaisuja ja uskaltaneet pyy-
tää apua joko esimiehiltä tai kollegaverkostolta. Tämä kuvastaa vahvaa minäkäsi-
tystä ja positiivista ihmiskäsitystä. Ratkaisujen löytyminen on puolestaan vahvis-
tanut luottamusta tulevaisuuteen ja kykyyn selviytyä uusien tehtävien ja kehittä-
misen synnyttämien riskien hallinnasta.

Johtajaksi kasvaminen on yleensä vähittäinen prosessi, jossa edetään pientä
ryhmää koskevien esimiestehtävien kautta vaativampiin tehtäviin.  Jokainen uusi
tehtävä on samalla testi, jonka tulosten perusteella uudet tehtävät aukeavat tai
urakehitys pysähtyy. Kertojat eivät yleensä itse hahmota prosessia tarkoitushakui-
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sena. Pikemmin he tietyin väliajoin ovat kiinnostuneet uusista haasteista ja halun-
neet oppia uutta. Uuden oppimisen halu ja kyky innostua uusista mahdollisuuk-
sista näyttää olevan kaikkia tämän aineiston johtajia yhdistävä tekijä. Jonkin verran
eroja on laukaisevissa tekijöissä: osa tehtävien vaihtopäätöksistä syntyy  pettymyk-
sestä entiseen tehtävään, osaan taas vaikuttaa oleellisesti kiinnostava tarjous uu-
desta tehtävästä.

Merkittävää johtajaksi kasvamisessa näyttäisi olevan toiminta omaa työyh-
teisöä laajemmassa yhteydessä joko ammattijärjestössä tai kehysorganisaation
muissa tehtävissä. Tämä laajentaa yksilön toimintaympäristöä, tuo tietoa ja näke-
mystä ohi työyhteisön virallisten kanavien ja auttaa luomaan uusia näkemyksiä
kehittämistarpeista. Laajeneva verkosto lisää ja tukee henkistä liikkumavapautta.
Samalla henkilö sitoutuu entistä tiiviimmin oman alan kehittämiseen ja myös oppii
vaikuttamisen välineitä.

Poikkeuksen tästä mallista muodostavat ne, joille laaja johtamistehtävä on
tullut hyvin nuorena ja yllättäen olosuhteiden pakosta. He ovat myös joutuneet
osoittamaan epäilyistä ja kritiikistä huolimatta selviytyvänsä. Rajojen rikkomisen
varhainen vaihe ja siinä onnistuminen on yleensä tuonut muita laajempaa vaiku-
tusvaltaa. Onnistumista on edesauttanut positiivinen asenne tiedeyhteisöön, riittä-
vän vahva minäkuva ja kollegaverkosto. Hyvä esimerkki tästä on Eeva-Maija
Tammekannin kokemus:

Vajaat 32-vuotiaana, (silloisen johtajan) jäätyä virkavapaalle, jouduin hyvin vaati-
viin tehtäviin. Niiden hoitaminen  oli kaikkea muuta kuin helppoa, mutta ne olivat
voimakas ”haaste”. ..  Alkuvaiheessa tunsin itseni tosin aika usein ”tuhkimoksi”,
varsinkin kun kuulin, että Helsingissä oli herättänyt suurta huomiota se, että niin
nuori ja kokematon oli määrätty viransijaiseksi. Luulen että viiteryhmiin tottumat-
tomuus myös jotenkin suojeli minua; en tiennyt, miten oli tapana menetellä; tein
oman järkeni mukaan.

Yliopistokirjaston johtajana kehittymistä tuki kodin perintö. Tutkimustyö tuli tu-
tuksi professori-isän työn kautta, samoin tieteellisen julkaisemisen koko kaari ja
tieteen kansainvälisyys. Koska ihailin ja rakastin isää, arvostin myös hänen työ-
paikkaansa, yliopistoa. Päättelen siis nyt jälkeenpäin, että minulla oli alusta alkaen
positiivisempi suhde yliopiston opettajiin, tutkijoihin ja opiskelijoihin kuin ehkä
eräillä muilla kirjastoissa työskentelevillä. (Eeva-Maija Tammekannin kirje tekijälle
21.08.2001.)

Johtajan ihmiskuva ja arvot

Johtajan tehtävissä toimivilla kirjoittajilla näyttää pääosin olevan positiivinen ih-
miskuva ja laajahko sosiaalinen verkosto. He viittaavat ihmisten kanssa työskente-
lyn tuottamaan iloon ja ystävyyssuhteiden tuomaan voimaan työssään. Pienehkön
yksikön onnistuvan johtajan työssä molemmat johtamisen elementit, asioiden joh-
taminen ja ihmisten johtaminen (työyhteisön kiinteydestä huolehtiminen) ovat ta-
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sapainossa, joskin persoonallisia eroja on olemassa. Työyhteisön henkilösuhteet
ovat pääosin kasvokkaiskontakteja.

Kirjaston koon kasvaessa  ja muutostilanteissa asiajohtaminen ja henkilöjoh-
taminen alkavat eriytyä, sillä johtajan vastuu organisaation ulkosuhteista ja toimin-
taedellytyksistä laajenee. Suuren yksikön johtajan ihmiskuvassa näyttää olevan
pienten yksiköiden johtajia jyrkempiä polariteetteja ja mielikuvia, joiden avulla
hahmotetaan henkilöstöä ja monipolvista organisaatiota. Polaarista ihmiskuvaa
heijastaa näkemys ”kahdesta henkilökunnan ihmistyypistä, joista toinen on hiljai-
nen ja turvallisuutta hakeva, toinen luova, itsenäinen ja vaikeasti johdettava”
(L128).

Tietoyhteiskuntakehitys on aineistoni mukaan merkinnyt johtajille ristiriita-
tilanteiden lisääntymistä. Uusi tilanne on edellyttänyt uudenlaisia valmiuksia ja
arvoja paitsi johtajilta myös henkilökunnalta. Aiemmassa tilanteessa luotettavaksi
ja menestyneeksi koettu työkumppani ei aina uudessa tilanteessa ole halunnut tai
pystynyt toimimaan muutosten edellyttämällä tavalla. Johtaja on tällöin joutunut
valitsemaan tehtävänsä edellyttämän muutosprosessin ja henkilökohtaisten lojali-
teettien välillä. Näillä ristiriidoilla on ollut vaikutusta myös  hänen ihmiskuvaansa.

Valtaosa kirjoittajien ystävyyssuhteista on syntynyt omassa työyhteisössä
tai kirjastoalan piirissä. Mitä suuremman kirjaston johtajasta on kyse, sitä todennä-
köisemmin ystävyys- ja kollegasuhteet ovat kansainvälisiä. Eräs kirjastonjohtajista
toteaa, että erityisesti pienten maiden  kirjastonjohtajille ulkomaiset kollegat ovat
välttämätön ”Leelian lepotuoli”.

Johtajien henkilökohtaisista arvoista nousevat keskeisiksi tasapainoinen
elämänhallinta, perheen ja läheisten hyvinvointi sekä oma terveys. Useimmilla kir-
joittajista on perhe ja lapsia. Tästä syystä vaativien työtehtävien, lasten kasvattami-
sen ja terveydestä huolehtimisen yhteensovittaminen nousee muiden henkilökoh-
taisten arvojen yläpuolelle. Osalla on kokemuksia liian kuormittavan tilanteen
tuomasta kriisistä, johon ratkaisu on löytynyt uudesta elämää tasapainottavasta
tärkeysjärjestyksestä.

Vahva sitoutuminen työhön, jatkuvaan kehittämiseen ja vastuunottamiseen
on keskeinen työhön liittyvistä johtajien arvoista. Tähän sisältyy tarve osaamisen
kehittämiseen, jatkuvaan täydennyskoulutukseen tai jatko-opintoihin.190 Työ on
sinällään palkitseva asia ja henkilökohtaisissa kriisitilanteissa tuki ja lohtu. Palvelu
ja toisten auttaminen on myös suhteellisen vahva arvo ja näyttää tärkeältä johta-
mistyössä  onnistumisessa. Tämä liittyy niin kiinnostukseen asiakkaista kuin kiin-
nostukseen oman henkilökunnan hyvinvoinnista. Vapaus toteuttaa itseään ja työn
itsenäisyys näyttäisivät olevan johtajille tärkeämpiä kuin muille henkilöstöryhmil-
le.

Sosiaalisista arvoista lähes kaikki korostavat työn iloa. Työssä onnistuminen
vahvistaa iloa, samoin ystävyyssuhteet ja verkostot. Mahdollisuus kehittää uutta
sisältää riskejä ja vaikeita vaiheita mutta myös tuottaa onnistumisen kokemuksia.

190 Kasvavalla osalla yliopistokirjastojen johtajista ja myös pienempien kirjastoyksiköiden johtajista
on pätevyysvaatimuksia laajempi akateeminen jatkokoulutus.
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Johtajuus henkilökunnan näkökulmasta

Johtamisprosessi edellyttää jännitettä kahden tekijän välillä, johtajan ja johdettavi-
en. Johtaminen on rajalla olemista, jossa johtajan on nähtävä ja pidettävä aktiivinen
yhteys kahteen suuntaan – kehysorganisaatioon ja henkilökuntaan. Jos yhteys ja
jännite kumpaan tahansa  näistä katkeaa, perustehtävä vaarantuu tai käy mahdot-
tomaksi. Jotta johtamista ja sen yhteyttä tietoyhteiskuntakehitykseen voidaan tut-
kia, henkilökunnan näkökulma on oleellinen.

Lähes kaikissa elämäntarinoissa käsitellään ja kommentoidaan jollakin ta-
voin johtajia ja esimiehiä. Tämä on luonnollista, sillä johtajilla on epäsuoraa tai
suoraa vaikutusta kaikkien organisaatiossa toimivien työhön. Heillä on myös vai-
kutusta siihen, millainen mielikuva omasta työpaikasta, kirjastosta, muodostuu
kehysorganisaation vaikuttajille ja asiakkaille.

Johtajan merkitystä työyhteisölle kommentoidaan suoraan: ”johtajan panos
työpaikan ilmapiirille on ratkaisevaa” ja epäsuorasti kuvaamalla  ristiriitatilanteita,
joissa henkilön perusarvot ovat tulleet loukatuiksi. Kirjastohenkilöstön henkilö-
kohtaisista arvoista oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus liittyvät vahvasti johta-
juusodotuksiin. Johtajalta odotetaan oikeudenmukaisuutta ja kaikkien työntekijöi-
den tasapuolista kohtelua ja palkitsemista. Raskaimmin epäoikeudenmukaisuuden
näyttävät kokevan ne, jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja kehittäneet osaamistaan
mutta jääneet vaille palkitsevia ja kiinnostavia uusia tehtäviä. Oikeudenmukaisuus
liittyy myös vahvasti kirjastojen palkkauskysymyksiin.

Toinen arvoloukkaus on se, että henkilö ei saa esimieheltä pyytämäänsä tu-
kea koulutusta tarvitessaan tai sairauden tai muun kriisin kohdatessa. Joissakin
tapauksissa henkilö kyynistyy ja esimies-alaisjännite katkeaa haitallisesti. Tilanne
merkitsee molemmille epäonnistumista. Vastaavasti esimiehen antama tuki nousee
teksteissä vahvana kiinnipitävänä tekijänä esille.

 Johtamisen arvokysymykset korostuvat suurten muutosten aikana. Henki-
löstön käsitys oikeudenmukaisesta menettelystä voi muodostua oman henkilöhis-
torian kautta tai ammattijärjestöjen määrittämänä (mm. palkkaus tai pätevyysvaa-
timukset).191 Henkilökunnan kannalta johtaminen palautuu aina lopulta kysymyk-
seen, miten johtaminen vaikuttaa omaan työhön ja henkilökohtaisiin mahdolli-
suuksiin.

Useissa elämäntarinoissa on käsitelty yksityiskohtaisesti omaan elämään
vaikuttaneita esimiehiä. Myönteisimmän arvion saavat ne, jotka ovat tukeneet

191 Karl Krarup (1992, 251-265) on analysoinut kirjastonsa muutosprosessia, jossa vastakkain joutui-
vat tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa vaadittava yksilöjohtajuus ja demokraattinen ammat-
tijärjestöihin ja komiteoihin pohjaava kollegiaalinen johtajuus. Uudessa tilanteessa palkitseminen ei
enää pohjautunut ammattijärjestöjen määrittelemiin totuttuihin kategorioihin vaan pikemmin hen-
kilökohtaisiin ominaisuuksiin, innovaatiohaluun ja työsuoritukseen.  Uusi tilanne aiheutti konflik-
teja ja edellytti asennemuutoksia.
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osaamisen kehittymistä ja elämänhallintaa. He ovat kouluttaneet, antaneet uusia
tehtäviä, jopa pakottaneet vaikeaan tehtävään mutta samalla antaneet tukea selviy-
tymisessä.

NN oli hieno esimies. Hän osasi johtaa, kouluttaa, vaatia ja antaa vastuuta. (L129)

Esimiehen innostus houkuttelee ja rohkaisee ylittämään omia rajoja. Hyvä esimies
ei kilpaile alaisensa kanssa, eikä pelkää tämän karttuvaa osaamista vaan tukee sitä.
Hyväksi koettu  esimies hyväksyy ihmisten erilaisuuden, tukee ja valmentaa heitä
yhteisten tavoitteiden mukaan mutta kunkin omista lähtökohdista. Elämäntari-
noista heijastuva hyvän johtajan kuva tulee lähelle Salmisen näkemystä humanisti-
sesta asiantuntijajohtamisesta (Salminen 2001, 13-17) samoin kuin Iivosen ja Harisalon
(1997) kuvaamaa luottamukseen pohjautuvaa työyhteisön johtamista.

Toinen positiivinen johtajakuva on suunnannäyttäjä, vaikka hänellä ei olisi-
kaan suoraa vaikutusta henkilökohtaiseen uraan. Tällaisia ovat olleet vahvat vai-
kuttajat ja myös alan opettajat. Positiiviseen johtamisjännitteeseen näyttää siten liit-
tyvän johtajan myönteinen ihmiskuva, kiinnostus ja tuki henkilöstölle. Tämä on
helpompaa toteuttaa työyhteisössä, jossa kontaktit pääosin ovat kasvokkaiskontak-
teja ja joissa esimies ei ole liian kaukana työntekijöistä.  Erityisen haastavaksi posi-
tiivinen johtamisjännite tulee murroskausina ja organisaatioiden kasvaessa.

Elämäntarinoissa on runsaasti kuvauksia myös johtajiin liittyvistä kriittisistä
jännitteistä, jotka kirjoittajasta riippuen tulkitaan joko henkilökemiasta tai johtajan
persoonallisuudesta johtuviksi. Aineisto osoittaa, että johtajan ja henkilökunnan
suhteisiin saattaa liittyä varsin latautuneita tunteita. Tämä tukee Jari Salmisen
(2001) väitöskirjassaan tekemiä havaintoja tunteista työyhteisön motivaatiotekijä-
nä. Muutosprosessit lisäävät tunne-elementin vahvuutta.

Ei ole yllättävää, että myös kielteinen johtajakuva kytkeytyy henkilökohtai-
siin kokemuksiin, ennen kaikkea nöyryytyksen, epäoikeudenmukaisuuden ja hyl-
käämisen kokemuksiin. Näihin liittyvät tunnelataukset jättävät usein pysyvän jäl-
jen.  Erityisen raskaita kielteiset kokemukset ovat silloin, kun hierarkkinen ero ko-
kijan ja johtajan välillä on suuri, eikä mahdollisuutta pahan mielen ilmaisemiseen
ole.

Kiisteltyyn johtajaan liitetään aineistoni perusteella usein kunnianhimon
määre. Kunnianhimoisena pidetyn johtajan arvomaailmassa työteliäisyys ja sitou-
tuminen työhön nähdään voimakkaana. Hän korostaa kilpailua enemmän kuin
muita sosiaalisia arvoja. Hän saattaa pitää luovaa toimintaa tärkeämpänä kuin ta-
sapainoista elämän hallintaa. Tämä näkyy itselle ja muille asetettuina onnistumisen
vaatimuksina, monitahoisena osallistumisena ja haluna vaikuttaa asioiden kehit-
tämiseen.  Kilpailuarvojen korostuminen vaikuttaa ihmis- ja minäkuvaan siten, että
suoritusten osuus arvostuksen perusteena kasvaa.
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Moniportaisen organisaation riskitekijöitä

Suuren moniportaisen organisaation johtaja joutuu muita enemmän luottamaan
keskijohdon kykyyn ja haluun välittää oikeaa tietoa molempiin suuntiin ja panna
toimeen  päätöksiä, joihin puolestaan vaikuttaa johtajan keskijohdolta saama tieto.
Johtaminen on siis todellisuudessa jaettua. Muun henkilökunnan käsitys organi-
saation johtajasta muodostuu ainakin osaksi keskijohdon kautta ja heidän tulkin-
tansa värittämänä sekä päinvastoin. Jännitteet johtajan ja keskijohdon suhteissa
heijastuvat henkilökunnan käsityksiin kielteisesti. Todellisia portinvartijoita ovat
itse asiassa suuren organisaation keskijohdossa toimivat. Heidän asemansa on
myös vaikea, sillä he joutuvat tasapainottelemaan johtajan ja henkilökunnan väli-
maastossa ja enemmän toteuttamaan kuin suunnittelemaan itse. Tämä johtamisen
moniportaisuus tekee muutoksen hallinnan suuressa organisaatiossa haastavaksi ja
riskialttiiksi. Tuloksena voi myös olla seurauksia, joita ei ole haluttu eikä tarkoitet-
tu.

Karl Krarup (1992) ja Esko Häkli (1998) ovat aiheellisesti huomauttaneet, et-
tä perustavanlaatuisissa muutoksissa johtajan tehtävänä on saada vakauden sijasta
aikaan kaaosta, joka tekee mahdolliseksi muutokset. Täysin vakaassa tilanteessa ei
synny uutta. Jonkinasteinen kaaos, poikkeama normaalitilanteesta on myös näh-
däkseni välttämätön, jotta muutokset voivat  ulottua syvärakenteisiin, kuten maa-
ilmankuvaan, arvoihin, käsityksiin itsestä ja ihmisestä ja omasta perustehtävästä.

7.6. Johtopäätöksiä

Olen edellä käsitellyt kirjastoa yhteisönä elämäntarinoiden valossa. Sosiaalistumi-
nen kirjastotyöhön tapahtuu liminaalisten vaiheiden ja siirtymien kautta. Ensim-
mäiset kokemukset kirjastotyöstä ja harjoittelu muodostavat välivaiheen, jolloin
henkilö hakee omia taipumuksiaan ja osaamisensa rajoja joskus hyvinkin vaativas-
sa ympäristössä. Ensimmäisten kokemusten merkitystä korostaa se, että silloin
näyttäisi muodostuvan perusmielikuva kirjastoammatista ja hyvästä kirjastonhoi-
tajasta samoin kuin omista taipumuksista.

 Työyhteisön monitahoista merkitystä  kirjoittajille kuvastaa kertomusten
hajonta. Pelkästään hyviä puolia on kuvannut noin viidennes kirjoittajista. Vastaa-
vasti niitä, jotka ovat kuvanneet työyhteisöä ahdistavana, on suunnilleen saman
verran. Noin joka viides on vaihtanut toisin tehtäviin tai toisenlaiseen kirjasto-
organisaatioon jonkinasteisen turhautumisen vuoksi tai halusta saada kokonaan
uudenlaisia haasteita. Valtaosa elämäntarinoiden kirjoittajista on siis kohdannut ja
kuvannut erilaisia ongelmavaiheita. Mahdolliset jännitteet työyhteisön sisällä ja
suhteessa johtajiin korostuvat muutostilanteissa.
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Viime vuosikymmenien muutostilanne on muuttanut niin henkilöstöön
kuin johtamiseen liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. Muutosprosessien hallinnasta
on tullut entistä vaativampaa ja riskialttiimpaa. Tutkimusaineisto herättää kysy-
myksen, missä määrin  kielteiset kokemukset johtamisesta liittyvät ensi sijassa ra-
kenteellisten muutosten aiheuttamiin ristiriitoihin ja missä määrin johtajan arvoi-
hin, ihmis- ja minäkuvaan ja niistä heijastuvaan tapaan toimia.  Pohdin seuraavas-
sa erityisesti tietoyhteiskunnan aiheuttamia muutoksia ja niiden vaikutuksia kirjas-
tojen arvoihin, henkilöstöön, yhteisöön ja johtamiseen.
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8.  TIETOYHTEISKUNNAN AALLOT KIRJASTOSSA

Tietotekniikan kehitys on 1990-luvulla vaikuttanut kirjastoihin enemmän kuin mi-
hinkään muuhun yliopistolla (Mustajoki 2002).

8.1. Kolme muutosaaltoa

Tämän tutkimuksen elämäntarinoissa viitataan usein käynnissä oleviin muutok-
siin. Muutokset koskevat palveluja, kirjastoyhteisöä ja johtajuutta.  Suomalainen
yhteiskunta on kokenut syvälle käyviä muutoksia ja talouden lama- ja nousukau-
sia 1970-luvulta 2000-luvulle. Nämä ovat vaikuttaneet yliopistoihin ja välillisesti
niiden kirjastoihin. Kirjastojen kannalta tätäkin merkittävämpi on ollut tietoympä-
ristön verkottuminen ja tietotekniikan asteittainen tunkeutuminen kirjastojen ar-
keen ja ydintehtäviin.

Tietoympäristön muutoksia hahmotetaan seuraavassa Clifford Lynchin192

jaottelua soveltaen (Lynch 2000, 60-68; ks myös Hakala 2000). Lynch on kuvannut
tietotekniikan vaikutuksia organisaatioihin kolmivaiheisena prosessina: 1) ensim-
mäisessä vaiheessa aiempi työ tehdään tehokkaammin toimintojen modernisoinnin
avulla, 2) kokeilujen avulla selvitetään, millaisia uusia mahdollisuuksia tietotekno-
logia antaa ja 3) kolmannessa vaiheessa tarvitaan perustavanlaatuisia tietoteknii-
kan ominaisuuksien mahdollistamia organisaatiomuutoksia.

Ensimmäisessä vaiheessa 60-luvun lopulta 80-luvun alkuun kirjastot auto-
matisoivat olemassa olevia toimintojaan. Kirjastojen yhteistyön perustaksi luotiin
yhteisluetteloita ja mahdollisuuksia kopioluettelointiin.  Esimerkkejä ensimmäisis-
tä kirjastoverkoista ovat vuonna 1971 perustettu amerikkalainen OCLC (Ohio Col-
lege Library Center, nykyään Online Computer Library Center) ja vuonna 1969 pe-
rustettu  hollantilainen Pica. Toinen vaihe voidaan ajoittaa 1980-luvulta 1990-luvun
puoliväliin. Tänä aikana kirjastoissa keskityttiin ottamaan käyttöön integroituja
kirjastojärjestelmiä, jotka mahdollistivat kirjastojen käyttäjille uudenlaisen näyttö-
luettelon käytön kortistojen ja mikrokorttien sijasta. Lynchin mukaan Yhdysvalto-
jen yliopistoissa kirjastot olivat käyttäjille suunnattujen atk-järjestelmien käyttöön-
oton pioneereja.  Kirjaston näyttöluettelo oli 1980-luvulla usein ensimmäinen opis-
kelijoiden käyttämä atk-sovellus. Kirjastojärjestelmien myötä perinteiset kirjasto-
toiminnot voitiin automatisoida. Tietotekniikkakehityksen kolmannessa vaiheessa

192 Apulaisprofesssori Clifford Lynch (CA, Berkeley) on CNI:n (Coalition for Networked Informati-
on) johtaja vuodesta 1997 ja tunnustettu kirjastoalan automatisoinnin ja elektronisen kirjaston kehit-
tämisen asiantuntija.



175

1990-luvun puolivälistä alkaen keskeinen muutostekijä tuli kirjastojen ulkopuolel-
ta: informaation muuttuminen painetusta elektroniseksi. Tietotekniikkaa oli sovel-
lettava uudella ja innovatiivisella tavalla. Kirjastojen perinteisiä toimintoja joudut-
tiin arvioimaan ja uudistamaan. Tietoverkkojen kautta saatavilla olevan elektroni-
sen aineiston määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla.

Missä määrin suomalaisten yliopistokirjastojen automatisointi vastasi näitä
kansainvälisen kehityksen aaltoja?  Millaisia vaikutuksia tietotekniikan käyttöön-
otolla on ollut suomalaisten kirjastojen toimintaan?

8.2. Tietotekniikan laajeneva aaltoliike suomalaissa kirjastoissa

Suunnitteluelimet kehittämisen linjaajina

Kuusikymmen- ja seitsemänkymmenluvut olivat tieteellisissä kirjastoissa aktiivi-
sen suunnittelun aikaa. Vuonna 1954 oli perustettu Tieteellisten kirjastojen lauta-
kunta ja vuonna 1969 tieteellisen informoinnin neuvottelukunta, jotka yhdistettiin
tieteellisen informoinnin neuvostoksi (TINFO) vuonna 1972.  TINFO toimi sekä
kirjastojen yhteistyöelimenä, useiden suunnitelmien valmistelijana että opetusmi-
nisteriön asiantuntijaelimenä193 ja sen rooli kirjastojen tietoteknisen kehittämisen
tukijana oli merkittävä. Neuvoston työtä jatkoivat sittemmin tietohuollon neuvot-
telukunta 1991 - 1994 ja Opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskunta-
neuvottelukunnat (OTKUTIN ja OTKULTTI). Suomen yliopistokirjastojen neuvos-
to perustettiin 1996 yhteiseksi kehitys- ja edunvalvontaorganisaatioksi. Näiden li-
säksi on toiminut lukuisia erillistehtäviä hoitaneita komiteoita, toimikuntia ja työ-
ryhmiä. Suunnittelu painottui suurelta osin yliopistokirjastoihin, jotka 1990-luvun
alussa muodostivat yhteisen kirjastojärjestelmäkonsortion. Yhteisen järjestelmän
tueksi luotiin neuvotteluelimiä. (Ks. Tammekann 2001, 250-266, Mäkinen 1989.)

Perinteisten toimintojen automatisoinnin aika 1970 - 1980

Tietokoneet tekivät tuloaan kirjastoihin 1960 - 70-luvuilla. Telex otettiin käyttöön
1960-luvulla, minkä seurauksena dokumenttien välitys nopeutui ja tehostui tuntu-

193 TINFO mm. rahoitti yhdessä valtiovarainministeriön järjestelyosaston kanssa 1985-1987 tutki-
musprojektin tietotekniikan vaikutuksista korkeakoulukirjastoihin. Ks. Tietotekniikan tulo ja vaiku-
tukset korkeakoulukirjastoihin 1987; Vesanto 1989.
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vasti. Tietotekniikan käyttöönotto ja hyödyntäminen yliopistokirjastoissa eteni
kahta toimintalinjaa pitkin. Toinen näistä tähtäsi perustoimintojen kuten mm. luet-
teloinnin automatisointiin ja toinen uusien palvelujen luomiseen käyttäjille hyö-
dyntämällä kansainvälisiä tietokantoja. (Ks. Tietotekniikan tulo ja vaikutukset kor-
keakoulukirjastoihin 1987.)

Kokoelmaluettelot

Kirjastonhoitajien keskeinen työtehtävä on ollut hankkia ja luetteloida tutkijoiden
tarvitsema uusi kirjallisuus ja kartuttaa näin kirjaston kokoelmia. Luetteloiden
avulla käyttäjä voi hakea kirjastojen kokoelmissa olevaa aineistoa, paikantaa sen ja
saada aineiston käyttöönsä. Varhaisimmat teosluettelot kirjoitettiin käsin luettelo-
kansioihin ja kortistoihin. Sittemmin kirjoituskone helpotti työtä ja luettelokorttien
monistaminen hoidettiin vahakopioiden avulla. Parannuksia kirjoituskoneisiin saa-
tiin 1960 - 1970-luvuilla.

Kirjastossa oli kortistokortit, joita myös kirjoitettiin koneella. Suuri edistys oli uu-
den kirjoituskoneen useampirivinen muisti. Haikeudella muistan ensimmäisen kä-
sikassavaroilla hankitun ”Oskun” (Osborne), joka vanhoilla päivillään piti aamulla
käynnistää ennen aamukahvia, että se ehtisi lämpiämään kahvin aikana työkuntoi-
seksi. Hankinnat suoritettiin kirjeitse, kaukopalvelulomakkeet täytettiin käsin. Kir-
janpitoon käytettiin mustakantisia vihkoja. (L130)

Tietotekniikan käyttöönotto suomalaisissa yliopistokirjastoissa alkoi tavoitteellise-
na 1970-luvun puolivälissä.194 Tieteellisten kirjastojen atk-työryhmä alkoi 1974 ke-
hittää yhteistä tietotekniikan käyttöönottomallia yliopistokirjastoille. Kirjastojen
henkilökuntaan ei tuolloin kuulunut atk-koulutuksen saanutta henkilöstöä, eikä
ollut mahdollista palkata tällaista henkilöstöä erikseen jokaiseen kirjastoon. Keski-
tetty suunnittelu nähtiinkin välttämättömäksi. Opetusministeriöön perustettiin
Tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö (TKAY), joka joutui tekemään paljon yhtenäis-
tämistyötä, kun kirjastojen mikrolla tai päätteellä tallennettuja luettelotietoja toimi-
tettiin KDOK-tietopankiksi.195 Yksikön todettiin kuitenkin olevan vielä toista
kymmentä vuotta perustamisensa jälkeen liian niukasti resursoitu. (Ks. Tietotek-

194 Tieteellisten kirjastojen atk-tavoitetoimikunta esitti 1972 mietinnössään, että kirjastojen automati-
sointi toteutettaisiin kokonaisjärjestelmänä, johon kuuluisivat hankinta, luettelointi, lainaus ja tilas-
tointi. Tämän Ruotsin Libris-ohjelmistoon pohjautuvan järjestelmän kehittämisestä jouduttiin 1976
luopumaan määrärahojen puutteen ja konesidonnaisuuden vuoksi. Käyttöön tulivat eräajopohjaiset
ja toimintokohtaiset ohjelmistot. Ks. Tietotekniikan tulo ja vaikutukset korkeakoulukirjastoihin
1987, 11.

195 Luetteloinnin tueksi hankittiin eräajopohjainen luettelointiohjelma British Librarysta 1970-luvun
lopulla.  KDOK-tietopankkiin kuuluivat viitetietokannat KATI (artikkelitietokanta), KOTI (kotimai-
nen kirjallisuus), KAUKO (uusi kirjastoihin hankittu ulkomainen kirjallisuus), KAUSI (kausijulkai-
sut) ja MUSA (musiikkitallenteet). Ks. Hedman 1988, 85-89.
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niikan tulo ja vaikutukset korkeakoulukirjastoihin 1987, 6). Kuvaavaa on, että työ-
määrän vuoksi joitakin tietokantoja voitiin päivittää vain pari kertaa vuodessa. Ku-
ten Arne Hedman kirjoituksessaan 1988 toteaa, kirjastojen näkökulmasta tietokan-
nat olivat tässä vaiheessa lähinnä vain lisätyötä aiheuttava sivutuote. Samalla kui-
tenkin luotiin perusta suomalaisten kirjastojen verkottumiselle, standardoinnille ja
tulokselliselle yhteistyölle.

Kurssikirjastolainausta varten suunniteltiin räätälöity atk-lainausjärjestelmä
Helsingin yliopistossa.196 Syynä oli lainausmäärien voimakas kasvu, joka aiheutti
ruuhkautumista ja ergonomisia ongelmia kirjastoissa työskenteleville. Sama laina-
usjärjestelmä otettiin sittemmin käyttöön myös useissa muissa yliopistokirjastoissa.
(Esko Häklin haastattelu 2002.)

Kirjallisuuden atk-pohjainen luettelointi otettiin useissa kirjastoissa käyt-
töön 1980-luvun alkupuolella. Bibliografiset tiedot tallennettiin reikänauhalle, ja
luettelot päivitettiin keskitetysti eräajoina. Kunkin kirjaston kokoelmaluettelo tuo-
tettiin mikrokortteina tai mikrofilmeinä, joita käyttäjät selasivat etsiessään aineis-
toa. Yliopistokirjastoihin hankitun ulkomaisen aineiston yhteisluetteloiden laati-
minen käynnistettiin kansainvälisten mallien mukaisesti.  Bibliografioita alettiin
tehdä päätteellä, joka parhaimmillaan ”oli niin iso, että se vei kokonaisen huo-
neen”.

Työtä tehtiin vuorotellen kirjoittaen tai oikolukien. Kortit jäivät vähitellen pois käy-
töstä, mutta itse luettelointi tapahtui formaattilomakkeille käsin kirjoittamalla. Ko-
nekirjoittajat sitten naputtelivat tekstit tietokoneelle ja luetteloijat oikolukivat teks-
tit kahteen kertaan. Lukuisista tarkistuksista huolimatta virheitä tahtoi jäädä.
(L131)

Tässä vaiheessa tietotekniikkaan perehtyi pieni ydinjoukko, jolla opiskelun tai
henkilökohtaisten kontaktien kautta oli kiinnostusta uuden alueen haltuun ottoon.
Automaattinen tietojen käsittely oli uutta ja kiinnostavaa. Tämä johti siihen, että
työpäiville ei laskettu pituutta eikä hintaa. Uusi ala sai sekä tekijöitä että kontakteja
Yhdysvalloista ja Englannista, mikä nopeutti kansainvälistymistä. Tämän alueen
ensimmäiset yliopisto-opettajat olivatkin saaneet koulutuksensa Yhdysvalloissa.

196 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto liitettiin vuoden 1974 alussa Helsingin yliopiston
kirjaston osastoksi.  Räjähdysmäisesti kasvaneeseen kurssikirjalainauksen hoitamiseen etsittiin rat-
kaisua atk-järjestelmästä, jonka Valtion tietokonekeskus kehitti yhdessä kurssikirjalainaamon esi-
miehen Marjatta Elomaan kanssa. Kyseessä oli ensimmäinen atk-lainausjärjestelmä Suomen tieteel-
lisissä kirjastoissa. Ensimmäiset neljä mikrotietokonetta sekä tulostin saatiin opiskelijoiden käyttöön
Ylioppilaskunnan lahjoituksena vuonna 1985. Ks. Opiskelijakirjaston historiikki (140 vuotta) 1998.
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Ulkomaisten tietokantojen etäkäyttö

Osa yliopistokirjastoista tarjosi atk-pohjaista tietopalvelua ulkomaisista tietokan-
noista jo 1970-luvulla pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioiden (NORDDOK,
NORDINFO)197 apurahojen tuella. Kirjastot tekivät tässä pioneerityötä.198

… kokeiltiin tiedonhakuja Dialog -tietokannoista. Se tapahtui siten, että hakuprofii-
lit rakennettiin hyvin huolellisesti etukäteen, jonka jälkeen soitettiin puhelimella
Kaliforniaan Palo Altoon, saatiin siten yhteys tietokantaan ja sitten näppäiltiin ha-
kulausekkeet päätteillä. Tulos tuli ison laskun kanssa postissa muutaman viikon
päästä himmeinä printteinä, sekavasti ja lajittelematta. (L132)

Muistan hyvin, kun Jyväskylän yliopiston kirjastossa, NORDDOKin myöntämällä
apurahalla, kokeiltiin kirjallisuudenhakuja tietokannoista. Olin läsnä yliopiston
laskentakeskuksessa (kirjastossa ei vielä ollut päätteitä), kun kirjastonhoitajat de-
monstroivat kirjallisuushakuja Kaliforniasta; koko laskentakeskuksen henkilökunta
seisoi vieressä katsomassa; he eivät olleet kuulleetkaan tällaisesta toiminnasta. (Ee-
va-Maija Tammekann 21.08.01 kirje tekijälle).

Alkuvaiheessa tietotekniikan katsottiin kuuluvat miesten alueeksi. Niinpä alan en-
simmäisen opettajan, professori Kurki-Suonion muistellaan ensimmäisellä luennol-
laan sanoneen painokkaasti, että tämä ei sitten ole naisille sopiva ala (L133).  Alku-
vaiheen kehittämisryhmien kokoonpanosta voisi päätellä, että kirjastonjohtajamie-
hillä oli enemmän kiinnostusta tietotekniikan kehittämiseen kuin kirjastonjohtaja-
naisilla.199

Kansainvälinen bibliografiayhteistyö

Tietotekniikan käyttöönotto tuki kansainvälisten yhteishankkeiden perustamista.
Hyvä esimerkki tästä on Uralistiikan kansainvälinen bibliografia-hanke 1987 - 1993

197 NORDDOK (Nordiska koordineringsorganet för dokumentation och information) perustettiin
vuonna 1970 Pohjoismaiden neuvoston toimesta, joka rahoitti toiminnan. Toimialan laajentuessa
sisältämään sekä tieteelliset kirjastot että kasvavan tietopalvelusektorin vuonna 1977 perustettiin
NORDINFO (Nordiska Samarbetsorganet för Vetenskaplig Information), joka rahoitti lukuisia poh-
joismaisia tietotekniikan ja verkkojen kehittämisprojekteja sekä tuki päätöksentekijöiden ja kirjasto-
jen yhteistyötä ja kehittämistä. NORDINFO lakkautettiin 2004. Ks. Hannesdóttir 2000, 2002; Tör-
nudd 2004.

198 Ensimmäisten online-tietopalveluja käynnistäneiden kirjastojen joukossa olivat ainakin Helsin-
gin kauppakorkeakoulun kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja Tek-
nillisen korkeakoulun kirjasto.

199 Oulun yliopiston ylikirjastonhoitaja, kymmenisen vuotta professorina toiminut Vesa Kautto ko-
rostaa keskeisten linjausten luojana Esko Häklin merkitystä. Kautto 1999, 79-93.
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(Bibliographia Studiorum Uralicorum), jonka pääalat olivat arkeologia, perinnetie-
teet, kielitiede ja kirjallisuudentutkimus. Käynnistämisestä ja rahoituksesta vasta-
sivat Suomen Akatemia ja Neuvostoliiton tiedeakatemia molempien maiden  valti-
ollisen juhlavuoden kunniaksi 1987. Bibliografioiden aikarajaksi sovittiin 1917 -
1987. Yhteistyö virolaisten, venäläisten ja suomalaisten tutkijoiden, kirjastonhoita-
jien ja tietotekniikka-asiantuntijoiden kesken tuotti kahdeksan painettua bibliogra-
fiaa, yhteensä 64.000 julkaisun tiedot, kolmikieliset asiasanastot, viitteiden luoki-
tukset sekä tietokannan, josta tuotettiin myös CD ROM.  Bibliografia sai valtiolli-
sen tason julkisuutta, kun Helsingin Sanomat uutisoi 26.10.1989 presidentti Gor-
batshovin kiittäneen bibliografiatyötä suomalais-venäläisen tutkimusyhteisön hy-
vänä mallina.200

Tietotekniikan hyödyntäminen varhaisten innostuneiden varassa

Leimallista 1970- ja 1980-luvuille olivat suuret erot niin kirjastojen kuin niissä työs-
kentelevien välillä.  Oli joitakin kirjastoja, joissa seurattiin valppaasti kansainvälis-
tä kehitystä ja kokeiltiin sähköisen tiedonvälityksen mahdollisuuksia.  Erityisesti
teknillisten ja kauppatieteellisten yliopistojen kirjastot toimivat uudistusten käyn-
nistäjinä Suomessa. Tyypillistä myös oli, että tässä vaiheessa tietotekniikasta kiin-
nostuneet hakeutuivat omaehtoisesti saamaan lisäoppia informaatiopalvelukoulu-
tuksesta tai paneutuivat siihen vapaa-ajallaan työväenopistoissa ja opaskirjallisuu-
den ja kokeilujen avulla.

Pystyin tekemään ohjelmia mikrolla, tekemään omia kortistoja ja käyttämään ko-
koelmatyössä mikroa. Samalla pääsin työskentelemään myös muissa kokoelmateh-
tävissä olevien kanssa. Työvälineiden siirto atk:lle on positiivista kehitystä. Ei ollut
mitään kynnystä opetella uusia välineitä. Ne ovat kuin uusi peli ja sen sääntöjen
oppiminen ja uusien tietokantojen ja ohjelmien oppiminen on kuin leikkimistä.
Uudet tietokannat ovat helmiä työpäivässä ja niiden käyttö on mieluista. Samoin
ajatusten vaihtaminen niistä on hauskaa ja tuo ahaa-elämyksiä. (L134)

200 Hankkeen koordinoijina toimivat Helsingin yliopiston kirjasto, Neuvostoliiton tiedeakatemian
yhteiskuntatieteiden informaatioinstituutti ja Viron tiedeakatemian kielen ja kirjallisuuden insti-
tuutti. Projektin koordinaattori oli osastopäällikkö Irja-Leena Suhonen Helsingin yliopiston kirjas-
tosta. Toteutukseen osallistuivat kotimaisen kirjallisuuden laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus, Museovirasto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto sekä lukuisia aine- ja tutkimuslai-
toksia Suomessa ja Neuvostoliitossa. Mielenkiintoiseksi työskentelyn teki myös sen ajankohta:
Neuvostoliiton 70-juhlavuoden kunniaksi alkanut projekti valmistui sovitussa viiden vuoden ajassa
mutta Neuvostoliitto oli valtiona jo siirtynyt historiaan ja Viro oli itsenäistynyt. Projektin kuluessa
oli mahdollista seurata niin Tallinnassa, Moskovassa ja Helsingissä järjestetyissä kokouksissa käyn-
nissä  olevaa  muutosta  ja  maiden  suhteiden  kehitystä.  Ks.  BSU  I  Arkeologia  1988  esipuhe;  BSU  II
Perinnetieteet 1990 esipuhe; Suhonen, Aho & Koskela 2001, 278-283.
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1980-luvulla atk-osaaminen ja tietokoneet kuuluivat kuitenkin vielä harvojen asi-
antuntijoiden käyttöön, eikä valtaosa kirjaston henkilöstöstä ollut niistä kiinnostu-
nut tai nähnyt niitä millään tavoin kirjastotyöhön kuuluvina.

1980-luvulla kirjastoon alkoivat valua ensimmäiset tietokoneet. Ne olivat ensi al-
kuun vain asioihin vihkiytyneiden jumalten ja jumalatarten riittivälineitä, joihin
suhtauduttiin perin epäluuloisesti, jopa vihamielisesti. Itsekin, niin työssä kuin ko-
tona torjuin pitkään ja pontevasti ajatukset tietokoneesta. Katsoin, ettei se eivätkä
sen käyttömahdollisuudet minua enää vanhoilla päivilläni tulisi millään lailla kos-
kettamaan tai hyödyttämään. Jopa lehtien ilmoitukset tietokoneista tympäisivät
minua suunnattomasti.  Myös kirjaston pätevin atk-asiantuntija suhtautui ensi
aluksi varauksellisesti tähän uuteen tulokkaaseen. Vaan sitten paneutui todella pe-
rusteellisesti. Häneltä olen saanut avaimet PC-maailmaan, kotona olen sitten avan-
nut oven ja oppimisestani kirjasto hyötyi vähintään yhtä paljon kuin minä itsekin.
(L135)

1980-luvuilla käynnistyi uuden kirjastojärjestelmän hankinnan suunnittelu, josta
oli vastuussa opetusministeriössä toimiva tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö.
Valmistelu tueksi tehtiin tutkimus- ja selvitystyötä. Kyseessä oli sellaisen uuden
aallon valmistelu, joka tulisi vaikuttamaan mullistavasti kirjastojen toimintaan.
Tästä syystä käynnistettiin laajoja täydennyskoulutusohjelmia tieteellisten kirjasto-
jen johtajille ja asiantuntijoille.201

Kirjastojen kokoelmapolitiikkaan vaikutti merkittävästi Varastokirjaston pe-
rustaminen opetusministeriön alaiseksi laitokseksi vuonna 1989202. Kirjastojen oli
mahdollista jakaa kokoelmansa keskeiseen paljon käytettyyn aineistoon ja harvoin
käytettyyn, erityisesti vanhempaan aineistoon. Jälkimmäisen aineiston siirtäminen
kansalliseen Varastokirjastoon, josta se oli saatavissa tarvitsijoiden käyttöön, antoi
mahdollisuuden säästää tilakustannuksissa ja muodostaa entistä johdonmukai-
sempia ja ajantasaisempia kokoelmia.

201 Vuosina 1985-1986 järjestetyn kuusiviikkoisen koulutusohjelman päätavoite oli antaa valmiuksia
käynnissä olevan muutoksen hallintaan ja siihen sisältyi runsaasti tietotekniikkaan ja tietokantoihin
liittyvää teoreettista ja käytännön koulutusta. Ks. Sinikara 1987, 11-14.

202 Varastokirjastoa koskevia ehdotuksia tehtiin jo vuoden 1950 komiteamietinnössä samoin kuin
vuoden 1978 kehittämisohjelmassa ja 1981 tilamietinnössä. Varastokirjastotoimikunta 1984 - 1986
teki perustamiseen johtaneen ehdotuksen. Varastokirjasto perustettiin 1.3.1989 Kuopioon. Kirjaston
merkitystä maan kirjastojen kokoelmien kannalta osoittaa se, että vuoden 2004 arvioinnin mukaan
Varastokirjastossa oli jo noin 52.000 hyllymetriä aineistoa ja tilaa noin 6800m2.  Ks. Laki Varastokir-
jastosta 9.12.1988; Tammekann 2001, 260;Varastokirjaston toiminnan arviointi 2005.
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Integroitu kirjastojärjestelmä muuttaa kaikkien työtä 1990-luvulla

Integroidun kirjastojärjestelmän käyttöönotto kaikissa yliopistokirjastoissa ajoittui
vuosiin 1988 - 1992. Amerikkalainen järjestelmä VTLS (Virginia Technological Li-
brary System) teki mahdolliseksi yliopistokirjastojen yhteisen kokoelmaluettelon
laatimisen ja lainauspalvelujen automatisoinnin. Kirjastot pystyivät käyttämään
toistensa tekemää luettelointityötä hyväksi mutta samalla niiden oli suostuttava
yhdenmukaistamaan ja standardoimaan omia toimintamallejaan ja omaa työtään.
Automatisoinnin myötä yliopistojen kirjastoista tuli todellinen kirjastoverkko.
Useassa maassa käyttöönotettu VTLS -järjestelmä liitti kirjastot samalla kansainvä-
liseen yhteistyöhön, kehittämiseen ja edunvalvontaan. Tieteellisten kirjastojen atk-
yksikkö siirrettiin hallinnollisesti opetusministeriöstä Helsingin yliopiston kirjas-
toon vuonna 1993 samoin kuin tilastointiin ja yliopistokirjastojen yhteistyöhön liit-
tyviä toimintoja, mikä vahvisti osaltaan kirjaston kansallista tehtäväaluetta ja vai-
kuttavuutta.

TKAY saattoi käynnistää kirjastojen kokonaisjärjestelmän (hankinta, saa-
pumisvalvonta, lainaus) hankinnan sen jälkeen, kun ministeriön palkkaama kon-
sultti sai tekemänsä tutkimuksen perusteella päättäjät vakuuttuneiksi hankinnan
hyödyistä. Rahoitus tuli, että paukahti. Saadulla 50 mmk:lla hankittiin VTLS-
ohjelmisto ja osa laitteista yliopistoille. VTLS oli hyvä ohjelmistotuote, vaikka kir-
jastot jaksoivatkin moittia sitä. Sen avulla kirjastot kasvoivat yhdeksi verkoksi,
minkä lisäksi käytännöt yhtenäistyivät ja järkiperäistyivät. Ilman tätä homogeni-
soitumiskehitystä siirtyminen (seuraavaan) Voyager-järjestelmään olisi ollut todel-
linen tuskien tie. (Esko Häklin haastattelu 2002.)

Uuden järjestelmän käyttöönotto työllisti kirjastoja lähes 10 vuoden ajaksi,
kun kortistomuotoisia luetteloita konvertoitiin sähköiseen muotoon. Suuri osa täs-
tä työstä tehtiin projekteina tai ylitöinä. Kyseessä oli valtava ponnistus kirjastoille.
Tietotekniikan yleistyminen kaikkien kirjastossa toimivien työhön alkoi myös en-
tistä selkeämmin jakaa henkilöstöä kolmeen ryhmään: tietotekniikasta kiinnostu-
neisiin erikoisosaajiin, selviytyjien ryhmään, joka oppi käyttämään sitä työssään
sekä syrjäytyjiin, joille siitä tuli ongelma.

Sitten tuli VTLS ja muut. Sekin oli alussa täyttä hepreaa. Pääsin sentään kursseille,
koska olin yleisönpalvelussa ja minun oli hypättävä mereen ja opittava uimaan.
Onneksi asiakkaat olivat yhtä tietämättömiä, ja yhdessä ja toisiamme tukien me-
nimme askel kerrallaan eteenpäin. Hämmästyttävän nopeasti sitä tottui uuteen
työkaluun ja sitä totesi, että ei se sen kummallisempi ole kuin manuaaliset apuväli-
neet. Se vaan tekee työn paljon nopeammin koska se tekee monta asiaa yhdellä ker-
taa. (L136)

Vaihdoin yleisestä kirjastosta tieteelliseen kirjastoon, kun tietotekniikka alkoi kiin-
nostaa, enkä saanut mielestäni riittävästi haastavia töitä isossa kaupunginkirjastos-
sa. Sanoin itseni irti ja lähdin hoitamaan kolmen kuukauden sijaisuutta tieteelliseen
kirjastoon. Sain aika nopeasti viran tuosta yliopistokirjastosta ja mikä parasta - työt
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olivat juuri sitä toivoin: uusia tietokantoja, uusia ohjelmia, uusia tehtäviä ja vastuu-
ta. (L137)

… Kirjasto onkin jakaantunut atk-taidoissa useamman kerroksen väkeen. (L138)

1990-luvun alkupuolta varjostivat talouslaman synnyttämät ongelmat, jotka yli-
opistokirjastoissa vähensivät erityisesti aineistojen hankintaa. On arvioitu, että tie-
teellisen kirjallisuuden hankintavarat vähenivät 40 %.203 Yliopistoissa 1990-luvulla
toteutetut muutokset vaikuttivat myös muutoin kirjastoihin. Suurta muutosta kir-
jastojen palvelutehtävään merkitsi virkapostioikeuden poistuminen ja opetusmi-
nisteriön ohjeistama palvelumaksujen käyttöönotto.

Suurin muutos minulle on ollut valtion maksuperustelain voimaantulo 1992. Se
mullisti kaiken entisen. Hyväksyin kyllä periaatteen, että jos tilaa jotain, niin myös
maksaa ja jos rikkoo sääntöjä niin tulee sanktioita, mutta kyllä köyhien opiskelijoi-
den laskuttaminen joskus tuntui pahalta. En ollut lainaustoimistossa, jossa oli pa-
hin tilanne, mutta minulle tulivat jotkut valittamaan, kun olin palvelusta vastaava,
ja ikäväähän se oli. Maksuihin kyllä totuttiin puolin ja toisin melko pian ja kiitosta-
kin tuli, kun lainojen kierto nopeutui. (L139)

Kirjastoissa tapahtui siten useita samanaikaisia muutoksia: tietotekniikan käyt-
töönotto koko henkilökunnan työtehtävissä ja siitä aiheutuva tarve organisoida si-
säisiä toimintoja uudelleen, valtiontalouden aiheuttamat resurssiongelmat ja tarve
supistaa kustannuksia samoin kuin maksujen tulo kirjastojen päivittäiseen asia-
kaspalveluun. Yhteiset tietoteknisten välineet, ohjelmistot ja standardit edellyttivät
kirjastojen entistä tiiviimpää paikallista, alueellista ja kansallista yhteistyötä.

Elektronisen tietoympäristön muutosaalto vuosituhannen taitteessa

Tietoverkkojen kehittyminen 1990-luvulla teki mahdolliseksi uudenalaisten palve-
lujen luomisen. Yliopistojen FUNET -tietoliikenneverkko oli pystytetty 1984. Tieto-
tekniikka-asiantuntijat näkivät verkkojen luomat mahdollisuudet jo 1990-luvun
alussa, kun taas valtaosa kirjastojen henkilökunnasta kamppaili tässä vaiheessa pe-
rehtyäkseen kirjastojärjestelmään ja luetteloiden konvertointiin. Vuonna 1991 In-

203 Ks.  Nurminen 1997. Lama järkytti yliopistokirjastojen taloutta kaikkialla maailmassa. Voimak-
kaat supistukset ja varojen karsinta kohdistuivat Yhdysvalloissa yliopistokirjastoihin jo pari vuotta
ennen kuin lama iski Suomeen. Samoin Tanskassa talouskriisi koettiin jo edellisellä vuosikymme-
nellä.
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ternetin kautta oli tavoitettavissa 250 kirjastotietokantaa mutta uusia tuli viikoit-
tain. Tässä vaiheessa oli paljon käyttörajoituksia. Niinpä tietokantojen osoitteita
jaettiin kirjastoista vain niitä pyytäville. Myöskään Manner-Euroopasta, mm. Rans-
kasta, ei ollut teknisistä syistä etäyhteyksiä. (Hakala 1993.)

Verkkopalvelujen luomiseen liittyi kokeilua ja useita erilaisia hankkeita,
joista osa tähtäsi opetuksen tukipalvelujen, osa erityisesti tutkimuksen verkkopal-
velujen luomiseen. Kokeileva kehittäminen muutti yliopiston toimintasektorien
rajoja ja lähensi kirjastoa niin yliopiston johdon, opettajakunnan, tietotekniikka-
henkilöstön kuin myös hallinnon kanssa. Esimerkki verkostomaisesta yhteistyöstä
oli mm. opetusministeriön rahoittama Opintoaineistot verkossa –hanke 1998-1999,
johon osallistui viisi yliopistoa ja niiden kirjastoa. Kussakin yliopistossa hankkeen
ohjausryhmään kuului kirjaston, opettajien, hallinnon, atk-organisaatioiden ja yli-
oppilaskunnan edustajia. Kahdessa yliopistossa yliopiston johto toimi aktiivisesti
hankkeen tukena. Hankkeen tuloksena syntynyt julkaisu edisti osaltaan virtuaa-
liyliopistotoiminnan kehittämistä.204

Useat yliopistokirjastot loivat uusia verkkopalveluja yliopistonsa tiedeyhtei-
sölle 1990-luvun loppuvuosina: väitöskirjojen ja yliopiston muiden julkaisujen
käyttö helpottui kun ne julkaistiin elektronisina. Seuraavat yliopistot käynnistivät
palvelunsa vuosina 1996-1999: Oulun yliopisto 1996, Jyväskylän yliopisto 1997,
Helsingin yliopisto 1999, Teknillinen korkeakoulu 1999. Tässä vaiheessa kussakin
yliopistossa luotiin hieman toisistaan eroavia omia ratkaisuja. Vaasan yliopisto
keskittyi luomaan julkaisupalveluja elektroniselle kurssikirjastolle.205

Laajimmin kirjastojen palveluihin vaikutti kuitenkin kansallisen elektroni-
sen kirjaston (FinELib) aikaansaaminen. Taustana olivat mm. 1990-luvun resurssi-
en ja kokoelmien supistumisen aiheuttamat ongelmat, joihin etsittiin ratkaisuja.
Yliopistokirjastojen neuvosto laati opetusministeriölle elektronisen kirjaston kehit-
tämissuunnitelman 1997. (Ks. Kansallinen elektroninen kirjasto 1997.) Ministeriö
osoitti tutkimuksen erityisrahoituksesta huomattavan summan suunnitelman to-
teuttamiseen. Palvelu käynnistyi vuonna 1998 ja toiminta laajeni nopeasti. Työ kir-
jastoissa muuttui.

204 Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Opiskelijakirjasto.  Johtoryhmään kuuluivat Jyväsky-
län, Svenska Handelshögskolanin, Teknillisen korkeakoulun ja Vaasan yliopistojen kirjastot. Hel-
singin yliopiston vararehtorin johdolla toiminut, hallintorajat ylittävä yhteistyöryhmä tunnisti tässä
vaiheessa muutosten laajuuden ja vaikutukset niin opiskelijoiden palveluihin, keskitettyihin palve-
luihin, tila- ja laitetarpeisiin ja toiminnallisiin muutoksiin samoin kuin immateriaalioikeuksia kos-
kevien periaatteiden luomisen välttämättömyyden. Opintoaineistot verkossa –hankkeen raporttia
(31.3.1999) jaettiin 300 kappaletta yliopistoihin ja alan kehittäjäverkostoille. Ks. Yliopisto-opetus ja
opintoaineistot verkossa 1999.

205 Mm. Helsingin yliopisto asetti 1997 työryhmän suunnittelemaan väitöskirjojen verkkojul-
kaisupankkia, joka avattiin 1999. Verkkoväitöskirjojen osuus on kasvanut 2000-luvulla ja vuonna
2006 yliopiston rehtori päätti kaikkien väitöskirjatiivistelmien sijoittamisesta Ethesis-palveluun.  Ks.
http://www.ethesis.fi; Salonharju 1999.  Mm. Teknillisen korkeakoulun väitöstietokannassa on jul-
kaisuja satunnaisesti vuodesta 1973 lähtien ja kattavasti vuodesta 2000.

http://www.ethesis.fi;/
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Kun tietokoneita saatiin kirjastoon enemmän ja ne kytkettiin verkkoon, alkoi avau-
tua aivan uusia maailmoja. Kokoteksti-artikkeleiden tuleminen verkon kautta tut-
kijan ulottuville tuntui käsittämättömältä, kun oli aloittanut uransa eripainosvaih-
toa hoitamalla. Työ muuttui, koko ajan piti oppia jotain uutta. Mutta se tuntui in-
nostavalta, sillä me opimme työssä heti alussa niitä taitoja, joita yhä enemmän tie-
toyhteiskunnassa täytyy jokaisen hallita. (L140)

Kansallisen elektronisen kirjaston myötä luotiin konsortiopohjaisia hankintamalle-
ja206. Koulutusta ja vaikutteita haettiin mm. Britanniasta ja Hollannista207.  Kirjasto-
verkon keskinäinen riippuvuus ja yhteistyö voimistuivat entisestään ja kirjastot
olivat valmiita keskittämään hankinta- ja kehittämispalveluja Helsingin yliopiston
kirjastoon. Järjestelmien käyttöönottoa jäntevöitettiin strategisella suunnittelulla.
(Ks. Kirjastojen tietotekninen tulevaisuusskenaario 1997 – 2006.) Keskitetty asian-
tuntemus nopeutti elektronisten kirjastopalvelujen kehittämistä yliopistoissa ja
myös muissa oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa ja kansalaisten palveluissa.208

Seuraava vaihe on jo käynnissä: myös aineistot siirtyvät verkkoon ja löyty-
vät kirjastojärjestelmän kautta. Tämä tulee muuttamaan yksittäisen kirjaston toi-
mintaa, ja muutokset korostuvat, kun painetuista julkaisuista luovutaan laajem-
min. Onko kirjastojen ajattelumalli edelleen liian paikallinen, vaikka digitaalisen
aineiston sijainnilla ei ole merkitystä ja vaikka suuri osa siihen kohdistuvasta työs-
tä tehdään muualla kuin paikalliskirjastossa? (Esko Häklin haastattelu 2002.)

Myös kirjastojen luettelointi ja lainausjärjestelmä VTLS vaihdettiin 2000-
luvun alussa uuden sukupolven järjestelmään. Yhteisen Voyager -järjestelmän ot-
tivat käyttöön myös ammattikorkeakoulut. Järjestelmän laitteiden ja ohjelmiston
ylläpito keskitettiin CSC:lle, mikä säästi huomattavasti sekä hankinta- että ylläpi-
tokustannuksissa. Järjestelmien yhteiskäytössä ja konsortioiden muodostamisessa
yliopistokirjastot ovat olleet  rohkeampia ja uudistushaluisempia kuin useimmat
muut yliopistojen organisaatiot.209

Tietoverkot eivät ole muuttaneet vain kirjastonhoitajien työtehtäviä. Ne ovat
muuttaneet kaikkien yliopistoissa toimivien reviirejä mullistamalla julkaisutuo-

206 Konsortiot muuttavat hankintaprosessia, sillä muodostaessaan konsortion kirjastot sopivat yh-
teishankinnoista, joista neuvotellaan keskitetysti kustantajien kanssa. Esimerkki suuresta  konsor-
tiohankinnasta on 2000-luvulla ollut Elsevierin julkaisemien noin 1200-1400 lehden yhteishankinta,
jossa ovat mukana yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot ja useat erikoiskirjastot. Yhteis-
hankinnan kustannukset jaetaan konsortion sopimien kriteerien mukaan.

207 Lukuisat suomalaiset kirjastonhoitajat osallistuivat Hollannissa Tilburgin yliopiston kansainväli-
seen digitaalisen kirjaston kesäkouluun 1997-2005. Ks. mm. Sinikara 1999;  Koho 2000; Rajakiili
2000; Laurila, Luokkanen & Rajamäki 2002.

208 Kansallisen elektronisen kirjaston alkuvaiheista ks. Hormia-Poutanen 1998. Kansainvälinen ar-
viointi FinElibin toiminnasta tehtiin vuonna 2003 ja toiminta arvioitiin korkeatasoiseksi (Know-
ledge Society in Progress 2003).

209 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006-2015 (2006, 17-23) esittelee kirjasto-
konsortiot esimerkkinä onnistuneesta tietohallintoyhteistyöstä.
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tannon ja useiden muiden tehtävien prosessit. Rajat ovat hämärtyneet, liudentu-
neet ja tulleet limittäisiksi. Uuden oppimisen tarve koskee kaikkia, jotka aikovat
olla jatkossakin mukana.

Alussa jatkuva muutos rasitti, nyt siihen on tottunut. Hyvää on, ettei tule aiempaa
pysähtyneisyyden tunnetta…Asiakaspalvelu on mukavaa. Internetin mukana työ
tullut entistä mielenkiintoisemmaksi ja vain mielikuvitus asettaa rajat!  Kirjaston-
hoitajan tähtihetkiä ovat ne, jolloin voi ja täytyy räväyttää esiin koko osaamisensa.
(L141)

Olen viime vuosina paljon pohtinut digitalisoitumisen laajempiakin merkityksiä.
Tietoammattilaisten on ollut pakko lähentyä ja alkaa ymmärtää toinen toisensa
työmaata. On ollut pakko löytää atk-yksikön kanssa yhteinen kieli ja opetella säh-
köisen dokumentinhallinnan prosesseja. Koko kirjatalous on mullistunut, kun kir-
joittaja-kustantaja-välittäjä-kirjasto -ketjusta on tullut verkosto ja siinä toimivien
roolit ovat hämärtyneet. (L142)

Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen toistuva uusiutuminen merkitsee työyh-
teisöille muutosten jatkuvuutta. Verkkoviestinnän ja mobiiliteknologian vuoksi
kirjastojen käyttäjät ovat entistä riippumattomampia ajasta ja paikasta.

8.3. Ihmiskunnan muistista tulevaisuudentekijän kumppaniksi

Olen edellä kuvannut tietotekniikan laajenemisen kolmea vaihetta suomalaisissa
yliopistokirjastoissa. Seuraavassa tarkastellaan, voidaanko kirjastopalveluihin liit-
tyvissä arvoissa, laajemmin maailmankuvassa ja organisaatioissa tunnistaa perus-
tavanlaatuisiksi katsottavia muutoksia.

Muuttuvat metaforat

Tieteellistä kirjastoa on kuvattu ihmiskunnan muistina, joka tallentaa kirjallisen
kulttuurin ja tieteen tulokset nykyisten ja tulevien tiedon tarvitsijoiden ulottuville.
Kirjaston arvostusta ovat lisänneet pitkä historia ja laajat kokoelmat. (Tarkemmin
luvussa 5.1. Yhteisiä merkityksiä luovat metaforat). Kirjastonhoitajaihanteeseen on
samoin perinteisesti kuulunut koulutuksen ohella pitkän kokemuksen tuoma ko-
koelmien, asiakkaiden ja palvelujen tuntemus, ts. työssä karttunut hiljainen tieto.
Harjoittelijat ja uudet työntekijät ovat saaneet työyhteisön arvostusta osakseen vas-
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ta, kun ovat osoittaneet sisäistäneensä työyhteisön tietämyksen ja jatkuvuuden ar-
vot.

Metafora kirjastosta yliopiston sydämenä nostettiin 1998 Helsingin yliopis-
ton kirjastostrategian nimeksi. Nimeen sisältyvä mielikuva oli dynaamisempi kuin
mielikuva kirjastosta muistina, ja siihen sisältyi ajatus kirjastosta akateemisen yh-
teisön elimellisenä osana. Kirjastolaitoksen muutos oli käynnistynyt ja odotettavis-
sa oli sen jatkuminen. (Ks. Mustajoki, Rajamäki & Ruhanen 1997, 155-161.)

Kuusi vuotta myöhemmin julkaistussa kolmivuotisstrategiassa (Helsingin
yliopisto, kirjasto- ja tietopalvelustrategia kaudelle 2004-2006) metafora muuttui
tulevaisuuden tekijän kumppaniksi. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto puoles-
taan määritteli strategiassaan kirjastojen vision seuraavasti: ”Yliopistokirjastot ovat
tutkimuksen ja oppimisen infrastruktuurin ydin, ja neuvosto luo tutkimustiedon
saavutettavuuden ja käytettävyyden tulevaisuutta sekä on alansa keskeinen yh-
teiskunnallinen vaikuttaja” (Suomen yliopistokirjastojen neuvoston strategia vuo-
sille 2007-2012; ks. myös Mattila 2006, 41-44).

Metaforamuutokset tiivistävät kirjastoja koskevan perustavanlaatuisen
muutoksen ytimen. Avainkäsite on tulevaisuus. Kirjastojen kehittämissuunnitelmissa
pyritään hahmottamaan, mihin suuntaan kirjastotoiminta on kehittymässä: millai-
nen hyvä kirjasto on 10 - 15 vuoden päästä, millaisia aineistoja ja palveluja se tarjo-
aa ja mitä uusia tarpeita yliopiston tutkijoilla ja opettajilla tulevaisuudessa mahdol-
lisesti on. Apuna käytetään kansainvälisiä hyviä malleja ja tutkimustietoa. Näin
muodostettu mielikuva toimii mittarina, johon nykyhetkeä verrataan. Hyvän kir-
jaston ihanteena ei enää käytetä niinkään olemassa olevia kirjastoja tai menneisyy-
den esikuvia, vaan sellaiseksi luodaan tulevaisuutta koskeva mielikuva tai vaihto-
ehtoisia kuvauksia tulevaisuuden ihanneinstituutiosta.210 Kirjastojen arvioinnit
pohjautuvat osin vertailuun nykyhetken parhaiden esikuvien kanssa mutta ennen
kaikkea siihen, miten hyvin kirjasto on valmistautunut tulevaisuutta koskeviin
muutoksiin. Myös  tunnustetut huippuyliopistojen kirjastot, mm. Harvardin ja Ox-
fordin kirjastot, ovat luoneet tulevaisuusvisioita ja käynnistäneet laajoja muutoksia
kokoelmissaan, palveluissaan ja organisaatiossaan elektronisten tietovarantojen
lisääntyessä.211

Tulevaisuusorientaatio merkitsee samalla kirjastoille riskinottoa ja epävar-
muuden hyväksymistä toiminnan kehittämisen perustaksi. Kenelläkään ei ole vielä
varmuutta siitä, miten elektronisiin tietovarantoihin liittyvät ongelmat ratkaistaan
(mm. pysyvän säilytyksen ja eksponentiaalisen kasvun aiheuttamat ongelmat) ja
millaisia vaikutuksia globalisoituvalla tiedonvälityksellä tulee olemaan kirjastoi-
hin. Perinteiden ja valmiiden toimintamallien sijasta uusien, luovien ratkaisujen

210 Ilkka Niiniluodon (2000, 250) käyttämä käsite tulevaisuuspuu kuvaa vaihtoehtoisia hahmotelmia
tulevaisuudesta: näistä valitaan strategiatyössä tavoiteltavin tulevaisuuskuva taikka vaihtoehtoisia
kuvia, jotka toimivat malleina ja mittareina.

211 Molemmat yliopistokirjastot ovat mm. tehneet sopimuksen Googlen kanssa laajasta aineistojensa
digitointiprojektista, jonka tuloksena verkon kautta tulee saataville miljoonia painettuja julkaisuja
erityisesti 1800-luvulta, ts. tekijänoikeusvapaata aineistoa.
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etsiminen on välttämätöntä. Osa kirjastotyöstä lähenee soveltavaa tutkimusta yh-
teistyössä eri alojen tutkijoiden, tietotekniikan, kustannusalan sekä oikeusoppinei-
den yhteistyöllä.212Tutkimusta tarvitaan myös arvioitaessa hankkeiden ja uusien
toimintamallien onnistumista.

Kirjastonjohtajat tulevaisuuden, nykyisyyden ja menneisyyden rajalla

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet kirjastonjohtajat ja esimiehet ovat suhteel-
lisen varhain perehtyneet tietotekniikkaan, kirjastojen tarvitsemiin tietokantoihin ja
niiden hyödyntämiseen asiakaspalvelussa ja kirjastojen toimintaprosesseissa. Useat
heistä ovat ensimmäisten joukossa joko tehneet itse tietokantatyötä tai osallistuneet
käynnistyviin hankkeisiin. Tämä on antanut varmuutta ja realistisen näkemyksen
tietoverkkojen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Muutokset nähdään väistämät-
töminä, välttämättöminä ja hallittavina.

Johtajien tehtäväksi on tullut viedä laajoja ja perustavanlaatuisia muutoksia
läpi kirjastoissaan, mikä asettaa heidät erityisasemaan suhteessa muihin tietotek-
niikkaosaajiin. Strategisen näkemyksen lisäksi he tarvitsevat kehittävän ja valmen-
tavan henkilöstöjohtajan taitoja, jotta koko yksikön toimintakulttuuri, osaaminen ja
työnjako olisi mahdollista uudistaa. Tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen tulo
on vähentänyt kirjastojen itsenäisyyttä ja erillisyyttä, mistä syystä johtajilta edelly-
tetään kykyä toimia verkossa, yhteistyössä muiden kanssa ja yhteisiä standardeja
noudattaen. Parhaiten uudessa tilanteessa ovatkin menestyneet ne, joilla on ollut
laaja kollegaverkosto, kiinnostusta yhteistyöhön ja rohkeutta kokeilla uusia asioita.
Kirjastojen johtajien on muodostettava näkemyksensä tulevaisuudesta, jotta yksi-
köillä on kehittymismahdollisuuksia ja suunta tulevaisuuteen.

Muutoksen kirjastoissa näen väistämättömänä, mutta en pahana. Sen kanssa täytyy
vain elää ja yrittää hallita tilannetta. Raha huolestuttaa jatkuvasti. Tarvitsemme
hyvää henkilökuntaa, jolle pitäisi pystyä maksamaan parempaa palkkaa. Pulmia
tulee olemaan, mutta silti uskon, että tulevaisuus kirjastoissa on valoisa. Olemme
enemmän mukana tutkimuksen ja opetuksen prosesseissa ja koulutamme ja kon-
sultoimme, valitsemme ja paketoimme palvelujamme. (L143)

Kun katson taakseni 1990-lukua, jonka aikana tämä kirjasto on muodostunut sellai-
seksi kuin se nyt on, näen  kokonaan erilaisen työyhteisön. Näen tämän kirjaston
modernina, joustavana ja aikaansa seuraavana paikkana, jossa työskentelee pää-
määrätietoisia ihmisiä.  Oma ammatti-identiteettini on kuitenkin niin vahva, että

212 Mm. Clifford Lynch (2005) on todennut, vaikka digitaalisten kirjastojen rakentaminen ja tähän
liittyvä tutkimus ovat viimeisten 10 vuoden aikana edenneet yhteisöllisen prosessin vauhdittama-
na, pysyvän säilytyksen menetelmäsuunnittelu ja toiminnan organisointi tulee edelleen olemaan
valtava yhteiskunnallinen haaste.
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en oikeastaan tunne pelkoa  ammattimme puolesta.  Pikemminkin koen sen itselle-
ni  ja omalta pieneltä osaltani haasteena -  ja sellaisiinhan minulla on ollut tapana
vastata. (L144)

Kirjastonjohtajien mukaan kirjastojen rooli ja tehtävät laajenevat ja henkilökunta
erikoistuu. Uhkia ovat lähinnä rahoitusongelmat ja liiallinen kaupallistuminen,
jotka samalla verottavat tieteellisen toiminnan perusedellytyksiä.

Digitaalisuus laajentaa kirjastojen toimintaa monitoimitaloiksi, jotka tarjoavat pai-
kan, tilat, välineet virtuaaliopiskeluun, tiedonhakuun, elokuvien katseluun, musii-
kin kuunteluun sekä kirjojen lukemiseen ja lainaamiseen. (L145)

Veikkaisin, että tulee entistä suurempia eroja toimenkuvien välillä: ammattimaiset
managerit, talousjohtajat, erikoisalojen informaatikot,  kirjastonkäytön opettajat.
Toisaalta tulee luultavasti olemaan pieniäkin yksiköitä, joissa tarvitaan generaliste-
ja. Tulee ehkä olemaan useita välitysportaita. Kaupallistuuko koko tiedonvälitys?
Tällöin on se vaara, että vain eniten käytettyä aineistoa pidetään tarjolla ja välite-
tään. Ehkä kaupallistuminen on suurin uhka, vaikka samaan aikaan kirjastojen
toiminnan kustannus-hyötyarviointi on paikallaan. (L146)

Kirjastonjohtajille tietoyhteiskuntakehitys merkitsee pysyvän liminaalisen tilan
hyväksymistä. Johtajan tehtävänä on olla rajalla: tunnistaa tulevaisuuden mahdol-
lisuudet ja uhat yhdessä muun kirjastomaailman kanssa, seurata ja osallistua ke-
hysorganisaation muutoksiin ja samalla huolehtia sekä tulevaisuutta varten tarvit-
tavasta henkilöstön osaamisesta että  työyhteisön hyvinvoinnista jatkuvassa muu-
tostilanteessa. Liminaalisuus koskee sekä ajallista että yhteisöllistä ulottuvuutta.
Tarve tulee tulevaisuusorientaatiosta: kirjastoalan käynnissä olevaa muutosta voisi
luonteeltaan ja laajuudeltaan verrata tieteen paradigmamuutokseen.

Tulevaisuusorientaatio hyvän kirjastonhoitajan mallina

Tulevaisuusorientaatio määrittää 2000-luvulla myös kirjastonhoitajaihannetta.213

Tietoyhteiskunta  edellyttää jatkuvaa uudelleen kouluttautumista: on myös oltava
valmis luopumaan aiemmin opitusta. Ihanteeksi nousee tulevaisuuteen orientoitu-
nut ihminen, joka hakee jatkuvasti uusia haasteita. Suomen yliopistokirjastot ovat
laatineet tulevaisuutta koskevan osaamiskartan, jota voidaan soveltaa yksittäiseen

213 Mm. Cornellin yliopiston vararehtori kiitti 2006 kirjastonjohtaja Sarah E. Thomasia tulevaisuus-
orientaatiosta: ”She has made extraordinary contributions to Cornell University, making our library
one of the most forward-looking and service-oriented university libraries in the world" Ks. Craw-
ford 2006.
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kirjastoon ja sen työntekijään.214 Henkilöstön osaaminen arvioidaan tulevaisuus-
näkökulmasta samoin kuin heidän tarvitsemansa koulutus ja sijoittuminen erilai-
siin tehtäviin.

Kirjastojen sisäiset hierarkiat ovat muuttuneet 1990-luvulta lähtien. Kirjas-
tonhoitajan pitkä työura ja kokemuksen tuoma osaaminen toivat perinteisesti ar-
vostusta ja vaikutusvaltaa. Tämä näkyy mm. siinä, miten ankarasti kokeneet kirjas-
tonhoitajat saattoivat suhtautua alan noviiseihin, harjoittelijoihin ja työssään aloit-
taviin.(Ks. luku 8.1)  Tietotekniikan vallatessa alaa työtehtävät ovat muuttuneet,  ja
nuorilla opiskelijoilla on useinkin ollut paras tietämys tällä alueella. Ne, joilla on
ollut kiinnostusta ja halua perehtyä uusiin välineisiin, ovat saattaneet ohittaa ko-
keneemmat henkilöt.215

Kirjastoalalla tapahtunut muutos on aiheuttanut monelle työntekijälle kriisin jär-
kyttäessään kirjastomaailman sisäistä tasapainoa: moni arvostettu, kirjastoalalla
pitkään ollut ”perinteinen kirjastolainen” on joutunut kokemaan menettävänsä
asemansa ja arvostustaan; samalla moni ”atk-kirjastolainen” on noussut huimaa
vauhtia kaikkien muiden yläpuolelle. Työyhteisön pitäisi olla riittävän tasapuoli-
nen ja oikeudenmukainen edistyksellisen ja perinteisen välillä. Kaikki työyhteisön
jäsenet eivät ole niin vahvoja, että pystyisivät yksinään pitämään puolensa paineen
alla, vaan he tarvitsisivat työyhteisön, erityisesti esimiesten, tukea. (L147)

Järkyttävää oli havaita miten monet hyvin palkatut virkailijat eivät halunneet tai
osanneet perehtyä edes yksinkertaisimpiinkaan tekstinkäsittelyn nikseihin. Kallista
laitetta hakataan kuin korppi kalasäkkiä ilman aavistustakaan sivu- ja muista mää-
rityksistä tai tavutusohjelmasta… Kirjastohoitajatasoiset virkailijat ovat ihan ulalla
mitä tulee mikron käyttöjärjestelmän, kopioinnin ja tulostamisen suhteen – heille se
on sähkökirjoituskoneen korvike. (L148)

Erityisen raskaana hän koki sen, ettei hän saanut uusiin tarjottuihin työtehtäviin
tarvittavaa opastusta eikä koulutusta atk-taitoihin. Tuloksena oli huippuluokan ve-
renpainelukemat sekä krooninen niska- ja hartiasärky, mihin määrättiin lihaksia
rentouttavaa lääkettä yhdessä migreenilääkkeen kanssa. (L149)

Osaamispuutteiden seurauksena syrjäytyminen on saattanut pahimmillaan sairas-
tuttaa työyhteisössä toimivan. Syynä on tietotekniikan tunkeutuminen kaikkialle

214 Ks. Yliopistokirjastojen verkoston osaamiskartta 2005 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston
sivustolla (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto.html).

215 Tietotekniikkaan liittyvä koulutus tuli osaksi kirjastoalan opintoja jo 1970-luvulla. Samoin yli-
opistojen laskentakeskukset järjestivät atk-kursseja, jonne valistuneimmat kirjastonjohtajat lähetti-
vät henkilöstöään 1970-luvun alusta lähtien. Tietoteknisen kehityksen alkuvaiheessa oli kuitenkin
myös epäselvyyttä siitä, millaista atk-osaamista kirjastoissa tulisi olla.  Kuvaavaa on, että ohjel-
moinnin osaamista pidettiin tärkeänä. Koulutusta saaneille saattoi kuitenkin jäädä hämäräksi, mi-
hin tätä uutta oppia voisi käyttää.

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto.html).
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kirjastojen arkeen niin laajasti, ettei entisellä osaamisella enää ole kyetty toimi-
maan.

Kirjastonhoitaja opettajan kumppanina

Jatkuvan oppimisen ihanne ei koske vain tietoammattilaisia vaan myös tiedon
käyttäjiä. Uutta kirjastojen näkökulmasta on se, että niiden rooli kouluttajana jat-
kuvasti uusiutuvien ja laajenevien tiedonlähteiden käyttöön on voimistunut. In-
formaatiolukutaidon (Information Literacy) käsite on kautta maailman liitetty tie-
donyhteiskunnan edellyttämien tiedonhankinnan, käsittelyn, arvioinnin ja käytön
taitoihin. Perinteisesti opettaja on opettanut haluamallaan tavalla sekä lähteiden
käyttöä että niiden arviointia. Uudessa tilanteessa kirjastonhoitajasta on tullut ai-
empaa selkeämmin akateemisen opettajan kumppani.216 Kirjastojen kouluttajat
ovat hankkineet pedagogisia taitoja osatakseen opettaa ja suunnitella oppimateri-
aaleja sekä verkostotaitoja osatakseen työskennellä eri alojen osaajien kanssa, kuten
opettajien, tietotekniikan asiantuntijoiden ja hallinnon suunnittelijoiden kanssa.
Myös kansalliset ja kansainväliset kirjastojen kouluttajien verkostot ovat laajenta-
neet mielikuvaa kirjastoyhteisöstä.217

Tieto- ja viestintätekniikan vaikutus ajan ja paikan kokemukseen

Sähköposti ja mobiilitekniikka samoin kuin intranet-palvelut ovat vähentäneet fyy-
sisten etäisyyksien merkitystä, ja yhteydenpito aika- ja paikkarajojen yli on helpot-
tunut. Seuraava muistiinpano vuodelta 2001 kuvaa sähköpostin alkuvaiheen in-
nostusta:

216  Kirjaston integroituminen opetukseen näkyi myös mm. 1990-luvun taloudellisesti tiukkoina
vuosina, jolloin Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekunnat päättivät muuttaa tutkinto-
vaatimustensa uudistamista vuorovuosiksi, jotta opiskelijakirjastolla olisi mahdollisuus hankkia
riittävästi kunkin tiedekunnan uutta oppimateriaalia. Päätökset perustuivat tiiviiseen vuorovaiku-
tukseen kirjaston kanssa.

217 Amerikkalaiset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet käännettiin suomeksi 2001. Pedagogis-
ta täydennyskoulutusta on järjestetty runsaasti pohjoismaisena yhteistyönä ja Suomessa osaksi ul-
komaisia asiantuntijoita kutsuen (USA, Britannia, Ruotsi). Suomalainen kirjasto-osaaminen on tältä
osin myös noussut eurooppalaiseen ja myös laajemmin kansainväliseen keskusteluun. Informaatio-
lukutaidon kehittämisen kannalta keskeisiä verkostoja ovat suomalainen yhdyshenkilöverkosto,
pohjoismainen ja eurooppalainen verkosto, samoin kuin globaalit verkostot. Ks. Sinikara 2006,
2007.
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Avaamme aamulla työhuoneeseen tultua sähköpostin. Varhaisen viestin lähettäjä
saa vastauksen saman tien. Amerikkalainen kollega on pari tuntia sitten töistä läh-
tiessään kirjoittanut oman meilinsä ja mennyt kotiin. Vastaus on odottamassa, kun
hän palaa töihin niihin aikoihin, jolloin itse olemme taas kotona. --- Kun vielä pari
vuotta sitten puhelin soi 10 kertaa useammin kuin tuli sähköpostia, tänä päivänä
suhde on muuttunut päinvastaiseksi. Ruudun kautta kollegat ovat yhtä lähellä tai
kaukana niin Suomessa kuin Kaliforniassa, Oxfordissa tai Italiassa. (Sinikara 2001,
275.)

Verkostomaisen työskentelyn koettiin helpottuvan sähköpostin avulla: tuli mah-
dolliseksi jakaa sama tieto usealle henkilölle samanaikaisesti ja käydä monenkes-
kistä ajatusten ja tietojen vaihtoa vaivatta. Merkittävä muutos suhteessa aiempaan
hierarkkiseen tietojen vaihtoon oli se, että uuden välineen kautta voitiin ohittaa
hierarkkiset kanavat. Henkilön asema organisaatiossa ei enää entisessä määrin ra-
jannut hänen verkostojaan eikä mahdollisuutta saada tietoa tai viestittää ajatuksi-
aan.

Sähköpostin kielteiset puolet ovat korostuneet 2000-luvulla. Yhä useammin
viestinnän ja tiedon jakamisen vaivattomuus on muuttunut kokemukseksi tiedon
ja viestinnän tulvasta, jossa merkityksellisen viestin seulonta vie entistä enemmän
aikaa ja siirtää henkilökohtaiset kontaktit välillisiksi.218

Sittemmin sähköpostista on tullut jokapäiväinen maanvaiva. Käyttö on riistäytynyt
käsistä ja on mielestäni jopa tappanut henkilökohtaisia kontakteja joidenkin kolle-
gojen väliltä. Mielenosoituksellisesti olen työpaikalla joskus kirjoittanut viestin, tu-
lostanut sen ja vienyt henkilökohtaisesti perille! (L150)

Samoin mobiilitekniikkaan liittyy työn tehostumisen odotus mutta kokemusten
mukaan se pikemmin lisää työmäärää kuin vähentää sitä, sillä työ tunkeutuu entis-
tä useammin vapaa-aikaan. Mobiililaitteet sekä lisäävät vapauden ja itsehallinnan
kokemuksia että edellyttävät entistä suurempaa saatavilla oloa. Ne ikään kuin hä-
märtävät arjen rakennetta ennalta järjestettynä ja muuttavat sitä joustavampaan
suuntaan. Tästä seuraa ajan kokemisen muuttuminen siten, että aiemman organi-
soidun tulevaisuuden suunnittelun sijaan tuleekin jatkuvasti tulevaan kallistuva ja
liudentuva ajan kokeminen. Tulevaisuus hahmotetaan summittaisina ajankohtina,
jotka ovat jatkuvasti neuvoteltavissa muuttuvan tilanteen mukaan. Pasi Mäenpää
(2000, 143-146) kuvaa mobiililaitteita tulevan ennakoinnin paradigmana: lähitule-
vaisuus voidaan entistä useammin jättää avoimeksi ja järjestellä ja priorisoida sitä
mobiiliviestintää käyttäen. Uudenlaisen ajan käytön ja kokemisen yksi ominaisuus
on halu hyödyntää aikaa siten, ettei joutoaikaa syntyisi.

Mobiililaitteet mahdollistavat reaaliaikaisen kontrollin ihmissuhdeverkos-
tossa, joka liittyy moderniin liikkuvaan elämänmuotoon. Pasi Mäenpää (2000, 132-

218 Kielteiset kokemukset sähköpostimäärästä, sen synnyttämästä ajankäyttöä pirstovasta ja kuor-
mittavasta vaikutuksesta ovat kahvipöytien ja kirjoitusten tavallisia aiheita. Ks. esim. Krohn 2007,
47.
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142) pitää samassa rytmissä, aallossa tai flow´ssa elämistä uudenlaisen yhteisölli-
syyden eräänä tunnuspiirteenä. Elämän jatkuva jakaminen etäältä toisten kanssa
on eräs yhteisöllisyyden muoto. Kannettavan puhelimen käyttökulttuuri on siis
erilaista kuin sähköpostin ja puhelinvastaajan mahdollistama ”epätahtinen maail-
ma”, jossa vuorovaikutus ei edellytä molempien osapuolten samanaikaista läsnä-
oloa. Mäenpää pohtii myös mobiiliteknologian ja paikallisuuden yhteyttä. Postlo-
kaalin yhteisön sijasta tullaan kohti liikkuvaa lokaalia yhteisöllisyyttä. Kannetta-
van puhelimen antama vapaus henkilökohtaiseen viestintään missä ja milloin ta-
hansa laajentaa intiimin yhteiskunnan aluetta julkisen kustannuksella, tai poimut-
taa intiimin alueen julkisen sisään.

Tietotekniikka ja ihmiskuva

Tietotekniikan yleistyminen työpaikan ja vapaa-ajan arkeen muuttaa sekä ihmisten
välisiä suhteita että ihmisen ja koneen suhdetta. Entistä useammin ihmisen lähin
kumppani on tietokone, joka voidaan kokea lähes inhimillisenä. Filosofit ovat poh-
tineet informaatioteknologian vaikutuksia ihmiskuvaan. Informaatioteknologian
on katsottu muuttavan aikaan ja paikkaan kytkeytyvän maailman rajoja virtuaali-
todellisuuden suuntaan: yksilö voi omaksua toisistaan poikkeavia virtuaali-
identiteettejä. Tämä on  yhdistetty postmodernin teesiin minän pirstoutumisesta.
(Airaksinen & Salmela 2001, 176-177; Davis 1998, 262.)

Timo Airaksinen ja Mikko Salmela ovat pohtineet kysymystä, millaisia nä-
kymiä koneiden astuminen jumalan sijaan avaa ihmisen itseymmärryksen tulkiksi.
Tietokone muuttaa kehittyneimmissä muodoissaan inhimillisen maailman rajoja
seuraaviin suuntiin: 1) kehitetään keinotekoinen älyllinen olento, kyborgi, joka on
informaatiosisällöiksi typistetty mutta ruumiin ja ajan kahleista vapautunut kuo-
lematon ihmiskone, 2) koneita kehitetään ihmisten kaltaisiksi tai 3) ihminen täydel-
listetään teknologian avulla. Ensimmäinen ”posthumaani” näkökulma sisältää aja-
tuksen, että ihmisen käyttäytyminen voidaan selittää koneälyn avulla. Tämä muut-
taa ihmiskuvaa välineelliseen suuntaan, jossa ihminen nähdään äärimmillään bio-
logisessa laitteistossa (kehossa) toimivana tietokoneohjelmana.219 Näkemys raviste-
lee myös ihmisen erityisasemaa muiden olioiden joukossa ja suhteessa eläimiin.
Airaksinen ja Salmela näkevät yhtymäkohtia tähän mm. amerikkalaisten IT-
ammattilaisten teknolibertalismissa, joka on korostanut laajaa yksilönvapautta ja
vastustanut valtion rajoitus- ja säätelyoikeuksia. Teknolibertarismin kannattajat
vertaavat talouden ja teknologian kehitystä biologiseen evoluutioon. Säätelyä ei
tarvita, koska oma sisäinen evoluutio ohjaa kehitystä. Internet nähdään itseorgani-
soituvan kaaoksen metaforana ja inkarnaationa. Niinpä teknologian katsotaan vää-
jäämättä muuttavan inhimillisiä arvoja, sosiaalisia rakenteita ja historian kulkua.

219 Ilkka Niiniluoto (2000, 28-35) on kirjoittaessaan ihmisestä informaationa katsonut, ettei ihmis-
mieltä voida koodata digitaaliseksi informaatioksi, sillä kokonaisuuden irrottaminen sosiaalisesta ja
historiallisesta yhteydestä tuhoaa sisällöllisen mielekkyyden.
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Tätä aluetta tutkinut Paulina Borsook puhuu luonnonvalinnan tapaiseen kilpai-
luun perustuvasta ”digitaalidarwinismista”, jossa kilpailun nähdään oikeutetusti
karsivan huono-osaiset vahvoista menestyjistä. (Borsook 2000; Airaksinen & Salmela
2001, 181-185.)

Toisensuuntainen mahdollisuus on kehittää koneita ihmisen kaltaiseksi,
tunnistamaan käyttäjän tarpeita ja tunteita sekä sopeuttamaan toimintansa näihin.
Tunteet on perinteisesti nähty ihmistä ja konetta erottelevana rajana. Kone voidaan
kuitenkin ohjelmoida simuloimaan tunteita vastaavaa tilaa verbaalisesti, ilmein ja
elein. Tietokoneita kehitetään entistä lähemmäksi inhimillisten tunteiden maail-
maa, reagoimaan tunneilmaisuihin ja simuloimaan tunteita omassa viestinnässään.
Kolmas näkökulma laajentaa ihmisen mahdollisuuksia muokata itseään teknologi-
an avulla. Virtuaalitodellisuudessa voidaan nähdä syntyvän aineellisuudesta riip-
pumaton verkkotajunta, joka on luonteeltaan holistinen ja mystinen kollektiivinen
tietoisuus. Virtuaaliteknologia mahdollistaisi uuden ihmisen, homo cyberin, joka
eläisi itse luomassaan virtuaalitodellisuudessa, joka puolestaan loisi hänet uudel-
leen. Tietokoneen avulla ihminen voisi kytkeä tajuntansa pois aineen ja kehon ulot-
tuvilta. Airaksinen ja Salmela näkevät tässä eettisiä ongelmia, sillä ihmisyyttä ei
voi typistää informaatiosisällöiksi. (Airaksinen & Salmela 2001, 187-190; Hellsten
1999.)

Elämäntarinoiden kirjoittajat eivät käsittele kovin laajasti tietotekniikan vai-
kutuksia ihmiskäsityksiin. Merkittävänä voidaan kuitenkin pitää hyvän kirjaston-
hoitajan ihanteen muutoksia. Perinteestä ohjautuvuuden tilalle on tullut ihanne
tulevaisuuteen orientoituneesta jatkuvasti osaamistaan uudistavasta tietotyönteki-
jästä, jolle tietotekniikka uusiutuvine laitteineen ja ohjelmistoineen on luonteva vä-
line tai jopa kumppani.

8.4. Muutosaaltojen vaikutukset kirjasto-organisaatioihin

Tietotekniikan kolmannen aallon vaikutukset eivät ulotu vain maailmankuvaan ja
arvoihin vaan myös kirjastojen organisaatioihin ja tiloihin. Monimutkaistuva tieto-
ympäristö edellyttää entistä syvällisempää ja erikoistuneempaa osaamista. Osa en-
tisistä tehtävistä vähenee tai häviää ja uusia syntyy tilalle. Pienten yksiköiden on
vaikea selviytyä tulevaisuudesta käsin määrittyvistä vaatimuksista, mistä syystä
kirjastoissa on käytetty saman kaltaisia keinoja hallita muutosta kuin yliopistoissa
ja koko yhteiskunnassa: pienten yksiköiden sulauttamista suuremmiksi kokonai-
suuksiksi.

Yliopistot jakaantuvat yleensä tiedekuntiin tai osastoihin, erillislaitoksiin ja
keskushallintoon. Tiedekunnilla on koosta riippuen sisäisiä rakenteita: laitoksia tai
yksiköitä, jotka vaihtelevat kooltaan huomattavasti. Suurissa laitoksissa ydinryh-
mä voi puolestaan olla tutkimusryhmä, joka ei välttämättä noudata virallisen or-
ganisaation rajoja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yliopistojen sisäisessä or-
ganisaatiossa on tehty laajoja uudelleen organisointeja kaikilla tasoilla. Samoin yli-
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opistokirjastoissa on erilaisia organisaatiomalleja. (ks luku 2.1.) Laajimpia muutok-
sia on tehty Helsingin yliopistossa, jossa on noin kymmenen vuoden aikana (1995-
2006) jäsennetty kirjastolaitos kahdeksi suureksi kokonaisuudeksi (Kansalliskirjas-
to, Helsingin yliopiston kirjastot) ja fuusiointien tuloksena muodostettu 160 erilli-
sestä kirjastoyksiköstä yhdeksän hallinnollista yksikköä sekä perustettu  koor-
dinoiva yksikkö yliopiston keskushallintoon.  Muutosten suunnittelu jatkuu edel-
leen kohti yliopiston entistä yhtenäisempää kirjasto-organisaatiota.

Muutosprosessia hahmotetaan seuraavana suhteessa tietotekniikan laa-
jenemisaaltoihin ja kirjaston paikkaan yliopistossa (luku 5) jatkumolla laitoskirjasto
– yliopiston kirjasto - kirjastomaailma220.

Laitoskirjaston integroituminen ainelaitokseen

Laitoskirjastot ovat usein muodostuneet professorien henkilökohtaisista kirjako-
koelmista, joille kirjamäärän karttuessa on luotu sisäinen systematiikka ja nimetty
vastuuhenkilöt. Laitoskirjastot ovat heijastaneet ainelaitoksen historiallista kehitys-
tä, tutkimusintressien muutoksia ja tarjonneet yhteisen neutraalin tilan henkilöstön
tapaamiselle, keskusteluille ja seminaareille. Laitoskirjastojen kokoelmien laajentu-
essa niistä on voinut kehittyä alansa merkittäviä kirjastoja. Mm. Helsingin yliopis-
tossa laitoskirjastojen määrä kasvoi aina 1990-luvun alkupuolelle saakka sen peri-
aatteen mukaisesti, että lähes jokaisella laitoksella oli oma kirjastonsa. Vanhoissa
eurooppalaisissa yliopistoissa on ollut vastaavanlainen kirjastomalli. Laitoskirjas-
ton vahvuus on ollut sen tiiviissä integroitumisessa laitoksen edustamiin tieteen-
aloihin. Kirjasto on usein rajattu vain laitoksen käyttöön.  Kirjastonhoitajalla on
parhaimmillaan, joskaan ei aina, ollut kyseisen tieteenalan koulutus. Tällöin hän
on hallinnut tieteenalan kielen, argumentointityylit ja prioriteetit. Aina laitoskirjas-
toilla ei suinkaan ole ollut pätevää tai kokoaikaista kirjastonhoitajaa, vaan kirjas-
tosta huolehtiminen on ollut sivutoimisesti jonkun laitoksella työskentelevän vas-
tuulla.

Kriittiseen tarkasteluun laitoskirjastomalli joutui 1990-luvulla useasta eri
syystä: yhteinen kirjastojärjestelmä luetteloineen paljasti päällekkäisten kokoelmi-
en ja päällekkäisen työn määrän lukuisissa kirjastoissa ja edellytti uudenlaista
osaamista. Yliopistojen talouden kiristyminen yhdessä tulosohjauksen kanssa pa-

220 Laitoskirjastolla tarkoitan suhteellisen rajattua tutkimusalaa tai tieteenalaryhmää palvelevaa yh-
den tai muutaman henkilön hoitamaa kirjastoa. Tiedekuntakirjastolla tarkoitan yhden tiedekunnan
hallintoon kuuluvaa ja pääosin kyseistä tiedekuntaa palvelevaa kirjastoa. Kampuskirjaston käsite
on Helsingin yliopistossa luotu kuvaamaan useita lähialojen tiedekuntia ja muita yksiköitä palvele-
vaa kirjastoa. Yliopistokirjasto muodostaa koko yliopistoa palvelevan monitieteisen kokonaisuu-
den. Kansalliskirjasto on ensisijaisesti kansallinen, valtakunnallisia tehtäviä hoitava organisaatio.
Globaali kirjastoverkko sisältää maailman kirjastot ja tietopalvelulaitokset.
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kotti arvioimaan kaikkia kustannuksia, ml. henkilöstö- ja tilakustannuksia. Helsin-
gin yliopiston laaja tilaohjelma antoi mahdollisuuden keskittämiseen ja uusien kir-
jastotilojen rakentamiseen. Muuttavana tekijänä oli siten tarve toimintojen rationa-
lisointiin, jota tietotekniikan käyttöönotto edisti.

Tiedekuntien palveluyksiköt

Tiedekuntakirjaston perusta on ollut seminaarikirjastoissa, jotka aikanaan luotiin
tukemaan opiskelijoiden ja opettajien työskentelyä. Liisa Rajamäen mukaan (1990,
158-163) mm. Helsingin yliopiston vuonna 1902 perustettu teologinen seminaari-
kirjasto vietti rauhallista elämää aina 1960-luvulle saakka, jolloin se muutettiin tie-
dekuntakirjastoksi ja kirjastonhoitajan virka perustettiin.  Kirjaston kokoelmien ja
palvelujen aktiivinen kehittäminen alkoi tuolloin. Seminaarikirjastona aloittivat
toimintansa myös mm. saman yliopiston valtiotieteellisen ja oikeustieteellisen tie-
dekunnan kirjastot. Helsingin yliopistoon muodostettiin 2000-luvun alussa uusia
tiedekuntakirjastoja yhdistämällä laitoskirjastoja hallinnollisesti ja yhteisiin tiloi-
hin.

Tiedekunnan kirjaston selkein viiteryhmä on ollut oma tiedekunta ja tie-
teenala. Kirjasto on tiedekunnan ainelaitoksiin verrattava yksikkö, jolla on ollut
mahdollisuus samaistua oman tieteenalan kieleen tai kieliin, historiaan ja arvoihin.
Kirjastomaailman sisällä läheisen viiteryhmän tiedekuntakirjastoille ovat muodos-
taneet saman alan kirjastot kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiedekuntakirjaston
henkilöstö on kuulunut tiedekuntaan ja osallistunut siten myös tiedekunnan juh-
liin ja muihin rituaalisiin tapahtumiin. Mitä vahvemmin kirjasto on koettu yhtei-
seksi palvelulaitokseksi, sitä vahvemman tuen se on saanut tiedeyksiköiltä.

Erityisesti kirjastojen tietotekniikkakehityksen kolmas aalto on ravisuttanut
tiedekunta- tai tieteenalapohjaista kirjastorakennetta.221  Niinpä usean tiedekunnan
tai laitoksen kirjastoja on fuusioitu yhdeksi palvelukirjastoksi. Perusteena ovat ol-
leet sekä tieteenalaryhmittely että fyysinen läheisyys.222 Alueellisia kirjastoja on
luotu myös kokoamalla usean korkeakoulun tietopalveluja yhteiseen rakennuk-
seen ja organisaatioon.223 Syinä ovat virtuaalisen, ajasta ja paikasta riippumatto-
man kirjaston laajeneminen ja sen edellyttämät muutokset henkilöstörakenteessa,

221 Useissa Suomen yliopistokirjastoissa on tehty yhtenäistäviä organisaatiomuutoksia 1990-luvulla.

222 Viikin tiedekirjasto muodostettiin 1998 fuusiointien tuloksena kampuksella toimivien tai sinne
muuttaneiden neljän tiedekunnan ja kampuksella toimivien erillislaitosten yhteiskirjastoksi uudis-
rakennuksineen. Kirjasto toimii kampuksen tiedekuntien ja erillislaitosten hallinnoimana erillislai-
toksena. Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto puolestaan palvelee viittä tiedekuntaa ja on konsis-
torin alainen erillislaitos vuodesta 1997.

223 Vaasan yliopiston kirjasto ja Åbo Akademin ja Svenska Handelshögskolanin Vaasassa toimivat
yksiköt muodostavat yhteisen Tritonia –kirjaston.
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erikoistuneen osaamisen tarve sekä rahoituksen ja palvelujen muutokset. 1970-
luvulla koulutettujen suurten ikäluokkien tulo eläkeikään merkitsee sukupolven
vaihdosta kirjastoissa. Valtiovallan luoma ulkoinen paine rakenteiden muuttami-
seen voimistaa sisäisiä tavoitteita.

Yliopistokirjasto yliopiston maailman toimijana

Yhteinen kirjastojärjestelmä alkoi 1990-luvulla murtaa kirjastojen itsenäisyyttä ja
teki kirjastot voimakkaasti riippuvaisiksi toisistaan ja toistensa työstä. Kerran teh-
tyä työtä (kuten luettelointia tai indeksointia) voitiin käyttää hyödyksi yhä uudel-
leen. Ei enää riittänyt, että oman laitoksen tai tiedekunnan väki tunsi ja hyväksyi
kirjaston toimintamallit, säännöt ja luettelot vaan sähköiset tiedostot edellyttivät
standardoituja ratkaisuja. Mahdolliset virheet tulivat julkisiksi ja edellyttivät kor-
jaamista: laatuvaatimukset kasvoivat.224

Elektronisen kirjaston laajeneminen on useissa yliopistoissa vaatinut yli-
opistotason  rahoituksen lisäämistä ja uusien keskitettyjen palvelujen luomista.
Hankintaneuvottelut on pääosin keskitetty yliopiston tasolla yhteistyössä kansalli-
sen palveluorganisaation kanssa. Kirjastoaineistot eivät  rajaudu mihinkään yksit-
täiseen tiedekunta- tai laitoskirjastoon, vaan ne ovat missä tahansa kenen tahansa
yliopistoyhteisön jäsenen käytettävissä.  Kirjastojen arvioinnit ovat edellyttäneet
organisaatioiden tarkastelua tulevaisuusperspektiivistä käsin ja  kirjastojen johta-
misen vahvistamista.

Muutosprosessit ovat luoneet vanhoissa yliopistoissa sisäisiä jännitteitä tie-
teenalasidoksen, yliopistosidoksen ja globaalin kirjastomaailman välillä. Yliopisto-
kirjasto-organisaatio muodostaa tiedekuntiin rinnastuvan rakenteen yliopistomaa-
ilman sisälle. Se joutuu toimimaan laitos- ja tiedekuntakirjastoja selkeämmin kirjas-
tomaailman ja tiedeyhteisön välimaastossa. Se ei ole samalla tavoin tiedekuntien
suojassa ja niiden turvaama kuin tiedekuntakirjastot, vaan se joutuu kilpailemaan
voimavaroista ja vastaamaan toimintansa tuloksista samalla tavoin kuin tiedekun-
nat ja yliopiston palvelulaitokset. Tiedeyhteisön kuvaama riski -  kirjasto alkaa elää
omaa elämäänsä - sisältää huolen siitä, että kirjastomaailman kieli, arvot ja yhteisö
irtaantuvat liian kauaksi eri tieteenalojen kielistä, arvoista ja yhteisöistä. Organi-
saatiosta riippumatta kirjastotyön ydinarvot - palvelu, järkevä toiminnan organi-
sointi ja ammattitaito yhdessä intellektuaalisen vapauden, eettisyyden ja sivistyk-
sen kanssa - sisältävät kuitenkin niin voimakkaan intressin palvella tiedeyhteisöä,
että huoli erillisyydestä on liioiteltu.

224 Toimintaympäristön ja tietotekniikan voimakasta vaikutusta kirjastoihin ovat pohtineet mm.
Esko Häkli 2001, 249-262 ja  Arto Mustajoki 2002, 184-188.
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Globaali kirjastomaailma

Informaatioteknologian yleistyminen on voimistanut kirjastojen kansainvälisen yh-
teistyön välttämättömyyttä. Euroopan Unionin piirissä on visioitu ja erilaisin
hankkein kehitetty yleiseurooppalaisen kirjaston tulevaisuutta ja palveluja. Laajo-
jen kokoelmien digitointi tulee avaamaan suuria tieteellisiä kirjastoja maailmanlaa-
juiseen verkkokäyttöön. Järjestelmien ylläpito voidaan ulkoistaa ylikansalliselle
tasolle. Tieteenalat ovat myös enenevästi luoneet globaaleja julkaisuarkistoja ja –
palveluja sekä suljettuun käyttöön että avoimesti kaikkien saataville. Muutokset
tulevat jatkumaan.

8.5. Kirjaston muuttuva kuva

Arto Mustajoki (2002, 184-188) viittaa akateemisen johtajan hämmennykseen jou-
tuessaan arvioimaan, miten kirjastoja tulisi kehittää. Perinteinen käsitys kirjastosta
on hämärtynyt ja  epäselvältä vaikuttaa, missä ovat kirjaston rajat. Perinteiseen kir-
jastokuvaan kuuluu tuttu ja hallittava kirjastotila kokoelmineen, henkilöstöineen ja
palveluineen. 2000-luvun kirjasto taas on kerroksinen ja osin oman hallinnan ulko-
puolella oleva verkostomainen järjestelmä, jonka rajat laajenevat tieteenalasidok-
sesta koko yliopistoon, kansalliseen kirjastoverkkoon ja globaaliin kirjastomaail-
maan.

Tutkijat ja opiskelijat pystyvät etsimään sähköisten luetteloiden avulla ai-
neistoa niin omasta kuin kansallisista tai kansainvälisistä tiedostoista ja paikanta-
maan tarvitsemansa aineiston omalta työasemaltaan käsin. Sähköiset tietovarannot
muuttavat vieläkin laajemmin kirjastokuvaa. Olemassa olevaa käsitysten ristiriitai-
suutta osoittavat tutkijoiden kuvaukset tiedonhankinnastaan. He saattavat todeta,
etteivät he enää tarvitse tai käytä kirjastoa perustellen näkemystään, etteivät enää
käy kirjastorakennuksessa. Sen sijaan he käyttävät omalla työpöydällään verkossa
olevia, laajenevia tietovarantoja. Helppokäyttöisyys piilottaa kirjastojen osuuden:
verkkolehtien, hakuteosten ja verkkokirjojen saatavuus perustuu suurelta osin kir-
jastosektorin neuvottelemiin ja rahoittamiin käyttölisensseihin sekä kirjastojen työ-
hön, jonka avulla aineistot ovat haettavissa ja avattavissa käyttöön. Lehtien ja kirjo-
jen helppokäyttöisyys verkossa hämärtää myös sen, kuinka merkityksellisestä oi-
keudesta on kyse. Asia paljastuu vasta siirryttäessä yliopistoyhteisön ulkopuolelle,
jolloin käyttöoikeudet sulkeutuvat tai muuttuvat.

Kirjastorakennus- mielikuvaa on vaikea sovittaa yhteen virtuaalisen kirjas-
ton mielikuvan kanssa. Tietotekniikan kolmas aalto on aiheuttanut jännitteitä kir-
jastojen ja tiedeyhteisön välille erityisesti rakenteiden muutostarpeen vuoksi.
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9. YKSILÖLLISET MAAILMANKUVAT KULTTUURI-
SESSA MURROKSESSA

9.1. Kulttuuristen muutosten herättämiä kysymyksiä

Olen edellä hahmottanut kirjastohenkilöstön maailmankuvien yhteisiä tekijöitä ja
tietoyhteiskuntakehityksen kolmen aallon vaikutuksia kirjastoihin. Muutosaaltojen
vaikutuksia tarkastellaan seuraavassa yksilötasolla ja sisäisten tarinoiden kautta.

Elämäntarinoiden lukijana olen joutunut kysymään, puhutaanko niissä kai-
kissa samasta työympäristöstä, kirjastosta. Osa kertomuksista kuvaa kärsimystä,
työn ja työyhteisön aiheuttamaa stressiä ja sairastumista. Toisissa opiskelu ja työ
luovat harmonisen puitteen elämälle, ja työ antaa haasteiden lisäksi onnistumisen
kokemuksia. Osa kertojista kuvaa suhteellisen kriisitöntä työ- ja henkilökohtaista
elämää, toisten kuvauksissa kriiseillä ja käännekohdilla on merkitystä koko elämäl-
le. Onko kirjastossa yhden maailman sijasta monta sisäkkäistä ja erillistä maail-
maa? Miten elämäntarinoista heijastuvat erot liittyvät yhteiskunnan kulttuuriseen
muutokseen? Voidaanko yksilölliset kokemukset liittää kulttuurisen viitekehyksen
ohjaamaan elämäntulkintaan?

Lähes kaikki tämän tutkimuksen elämäntarinat on kirjoitettu ajallisesti sa-
massa tilanteessa, vuosina 2001 ja 2002. Valtaosa kirjoittajista kuuluu samaan ikä-
luokkaan, 1940 - 50 –luvuilla syntyneisiin. He ovat kohdanneet elämässään samoja
yhteiskunnallisia tapahtumia, taloudellisen kasvun ja laman vuodet, tietoyhteis-
kunnan kehityksen ja yliopistojen muutokset. He edustavat siis yhteistä kokemuk-
sellista polvea. Toisenlaista kokemuksellista polvea edustavat 1960-luvulla synty-
neet.

Elämäntarinoissa on nähdäkseni tunnistettavissa erilaisia kulttuurisia viite-
kehyksiä, joihin kirjoittajat arvoiltaan samaistuvat. Nimitän sodanjälkeistä, kertoji-
en enemmistön kuvaaman lapsuuden aikaa traditionaalisen kulttuurin kaudeksi ja
jälleenrakennusajaksi. Muutamat kirjoittajista tuntevat tämän kulttuurisen ajan
edelleen läheisimmäksi itselleen.  Suurten ikäluokkien tulo yliopistoihin ja työelä-
mään 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla merkitsi murrosta, johon liittyi kansalli-
nen ja kansainvälinen nuorison liikehdintä, vasemmistolaisten arvojen esiinmarssi
myös yliopistoissa, yliopistojen voimakas kasvukausi sekä työpaikkojen ja amma-
tillisten järjestöjen voimistuminen mutta myös taistelu työpaikoista. Nimitän tätä
ajanjaksoa modernin yhteiskunnan rakentamiseksi ja suurten ikäluokkien esiin-
marssiksi. Yhteiskunnan modernisaatio loi taloudellis-yhteiskunnallisia edellytyk-
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siä yksilöllisyydelle mutta ei välttämättä tukenut yksilöllisyyttä: yhdenmukaisuu-
den paine oli verraten suuri. Seuraavalla vuosikymmenellä, 1980-luvulla, jatkettiin
edellisen kauden työtä kuitenkin korostaen kilpailun ja menestymisen arvoja
(”juppiaika”).  Seuraava murros osui 1990 - 2000-luvuille, jolloin lama ja tietoym-
päristön muutos vaikuttivat koko yhteiskuntaan. Suurten ikäluokkien rinnalle tuli
työyhteisöihin nuoria työntekijöitä, jotka olivat kasvaneet lapsuutensa ja nuoruu-
tensa toisenlaisissa oloissa kuin edellinen polvi.

Pyrin seuraavassa hahmottamaan reagointia muutoksiin kolmen tutkimuk-
sentekijän tiivistämän mallitarinan kautta, jotka  kytkeytyvät kunkin kirjoittajan
elämäntulkintaan ja hänelle luontaiseen kulttuuriseen kehykseen. Olen valinnut
kolme edustavinta ja kuvaavinta toisistaan eroavaa kertomusta havainnollista-
maan yksilöllisiä valintoja. Kun edellä on käsitelty maailmankuvan eri elementtejä
temaattisesti, tässä niiden kehittymistä ja muutoksia kuvataan yksilöiden vaihei-
siin, ratkaisuihin ja viitekehykseen sidottuina.

9.2. Elämänura, elämäntulkinta ja kulttuurinen viitekehys

Jälleenrakennusajan traditionaalinen elämäntapa: Katariinan tarina

Traditionaalinen elämäntapa merkitsi suhteellisen suurta pysyvyyttä ja luottamus-
ta auktoriteetteihin, joiden johtoon antauduttiin samalla luottaen siihen, että aukto-
riteetit toimivat yhteisön ja yksilön parhaaksi. Elämänjärjestys oli annettu, eikä sitä
ollut syytä kyseenalaistaa. Hyvä käytös edellytti pidättymistä omista valinnoista ja
vallitsevan käytännön noudattamista.  Myös kärsimys oli hyväksyttävää tai siedet-
tävää, jos sen vastineena oli turvallisuus.

Katariinan elämänhistoriassa heijastuu kiinnittyminen traditionaaliseen elämäntapaan.
Hän tunnistaa itse viihtyvänsä parhaiten 1950-luvun maailmassa. Hänen lapsuutensa
elämäntapa sisältää vanhempien huolenpidon, kunnioituksen heidän arvomaailmaansa koh-
taan ja yksinkertaisen elämäntavan. Katariina ei ole riippuvainen palkan suuruudesta, sillä
hänellä on oma asunto, ja minimoimalla kulutuksen hän vapautuu rahan vallasta. Hänen
elämänvalintansa eivät sisällä taloudellisen menestyksen tavoittelua.

Katariinan sitoutumista traditionaaliseen malliin vahvistaa se, että hän ei ole perustanut
omaa perhettä vaan on sitoutunut äidin hoitamiseen. Hän sitoutuu vahvasti perheen sisäi-
seen vastuuseen edellisestä sukupolvesta jättämättä vastuuta yhteiskunnan harteille. Hä-
nelle oikea toimintamalli on pidättyminen henkilökohtaisen vapauden tavoittelusta.

Akateeminen koulutus tuo Katariinalle mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun verrattuna
edelliseen sukupolveen. Hän on myös itse vakuuttunut siitä, että kouluttautumalla hyvä
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elämänura mahdollistuu. 1970-luvun murroksessa oleva yhteiskunta kuitenkin pettää odo-
tukset, ja järkytys on suuri, kun työtä ei valmistumisen jälkeen löydykään. Tämä kokemus
on eräs Katariinan elämän avainkokemuksia, joka pysyvästi vaurioittaa hänen luottamus-
taan yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Hän joutuu kirjas-
toon rutiinitehtäviin työllisyysvaroin palkattuna.

Akateeminen maailman ja tieto ovat hänelle merkityksellisiä. Hän haluaa turvata hauraaksi
osoittautuneen työelämän turvallisuutensa opiskelemalla: hän pätevöityy kirjastonhoitajak-
si tuplakoulutuksin ja etenee opinnoissaan pitkälle. Edes laaja koulutus ei avaa hänelle vas-
tuullisempia tehtäviä.   Katariina toteaa toistuvasti, että työyhteisö toimii eri kriteerien ja
eri logiikan mukaan kuin mihin hän on kiinnittynyt. Hänen kirjastouransa kapeutuu elä-
män perustarpeiden ja niukan toimeentulon turvaajaksi.

Hän valitsee toisen tien. Hän luopuu tietoisesti tavoittelemasta kirjastouralla etenemistä ja
kääntyy sisäänpäin. Uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen alue nousee merkittäväksi ja
legitimoi urakeskeisestä ajattelusta luopumista. Elämänkatsomuksellinen alue liittyy vah-
vasti tieteelliseen kontekstiin ja toimintaan yliopistomaailmassa. Tieteen maailma sallii eri-
laisuutta tieteen pelisääntöjen puitteissa. Katariina saakin ystäviä ja jossain määrin tun-
nustusta tiedemiesten keskuudessa. Kiinnostava ja palkitseva elämä on siis kirjaston ulko-
puolella.

Suurten ikäluokkien esiinmarssi - moderni elämäntapa: Marketan tarina

Modernissa yhteiskunnassa on uskottu suuriin suunnitelmiin: talouskasvun voi-
maan, hyvinvointivaltioon, järjen käyttöön. Tieteellisten, teknologisten ja hallinnol-
listen sovellusten on odotettu ratkaisevan ongelmat ja tuovan hyvän elämän mu-
kanaan. Modernille ajalle ominaista on usko, että elämä saadaan hallintaan ja että
hallitsemattomuus on pahasta. Tämä on merkinnyt sitä, että välineellinen järki ko-
hoaa muun yläpuolelle ja intuitiivinen viisaus, tunneäly ja hiljainen tieto nähdään
vähemmän tärkeinä.

Yliopistomaailman on katsottu sitoutuneen modernin malliin, järjen, ratio-
naalisuuden kasvun ideologiaan (mm. Ylijoki 1998). Kun kaikki toimivat tämän
mallin mukaan, toiminta ja vuorovaikutus ovat ennustettavia. Johtajalla työnanta-
jana on myös vastuu koko henkilöstöstään ja hänen tulee puolustaa kaikkia työyh-
teisön piirissä olevia.

Yliopistoissa samoin kuin niiden kirjastoissa 1970-luku merkitsi voimak-
kaan kasvun aikaa. Sama trendi jatkui aina 1990-luvun alkupuolelle suhteellisen
vakaana. Kasvu näytti jatkuvan ilman erityisiä ponnistuksia. Siihen liittyi varmuus
yhteiskunnan tuesta, joka ilmeni niin maksuttomana opetuksena kuin maksutto-
mina palveluina asiakkaille.

Marketta aloitti opintonsa yliopistossa 1960-luvulla ja teki samalla töitä, mikä hidastutti
opintoja. Naimisiin menon jälkeen hän jäi kotiin hoitamaan lapsia useaksi vuodeksi mutta
suoritti vähitellen samalla opintojaan. Tutustuessaan opiskelunsa yhteydessä kirjastoihin
hän tuli siihen tulokseen, että kirjastotyö oli mukavan siistiä ja rauhallista. Hän hakeutui
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harjoittelijaksi ja sai oikeuden suorittaa vasta perustetun tieteellisten kirjastojen virkatut-
kinnon. Marketta jäi kirjastoon työhön kirjastoapulaiseksi, kunnes muutti miehen työn
vuoksi paikkakunnalle, jossa oli mahdollisuus jatkaa kirjasto-opintoja yliopistossa. Hän
suoritti tarvittavat yliopisto-opinnot samalla kun perheen lapsiluku kasvoi. Saatuaan mais-
terin tutkinnon valmiiksi ja pätevöidyttyään kirjastonhoitajaksi hän sai vakinaisen kirjas-
toamanuenssin viran yliopiston kirjastosta. Hän ei muista kokeneensa työssään erityisiä
kriisejä, vaan on oman kokemuksensa mukaan saanut tehdä tehtäviä, jotka ovat olleet kiin-
nostavia ja mielekkäitä. Vähitellen Marketta sai kirjastossa esimiestehtäviä.

Marketan työura eteni, monilapsinen perhe antoi sisältöä elämään ja ympäröivä yhteisö
palkitsi luottamustehtävillä. Marketan työuraan liittyi jo opiskeluvuosista alkaen aktiivinen
toiminta ammattiyhdistystehtävissä. Hänelle karttui vähän kerrassaan tehtäviä niin valta-
kunnallisessa kirjastoalan yhdistyksessä kuin oman kirjaston ja yliopiston luottamustehtä-
vissä. Tästä alueesta tuli merkittävä osa hänen elämäänsä. Juuri tämä aktiivinen toiminta
myös aiheutti kriisin hänen henkilökohtaisessa elämässään ja arvomaailmassaan. Monipuo-
lisen osallistumisen aiheuttama stressi purkautui sairauksina, ja Marketta joutui luopu-
maan luottamustehtävistä. Myös iso perhe lisäsi osaltaan uupumusta. Kun hän hellitti
tempoa, terveyskin tasaantui ja elämä asettui uomiinsa.

Hän on ollut tyytyväinen työhönsä kirjastossa ja viihtynyt pääosin samassa kirjastossa ko-
ko työuransa ajan. Jo harjoitteluaikana hän totesi, ettei halua tehdä luettelointityötä. Hänel-
le on tärkeätä saada tehdä mielekästä työtä, jossa viihtyy. Tällaista työtä on ollut asiakas-
palvelu, jonka viehätystä on lisännyt asiakkaiden kiitollisuus. Kaikissa kirjaston palveluteh-
tävissä tämä on ollut seikka, joka on  auttanut jaksamaan.

Marketta on ottanut vastuuta niin työolojen kehittämisestä luottamustehtävissä kuin omas-
ta terveydestään. Hän ei ole ollut katkera huonosta palkastakaan, sillä ei asia siitä parane,
vaikka koko ajan murehtisi asiaa. Tärkeinä asioina hän pitää terveyttä ja perheen, miehen ja
lasten hyvinvointia. Viime vuosina hän on myös aktiivisesti huolehtinut kunnostaan, käy-
nyt kuntosalilla ja harrastanut kävelyä. Marketan mukaan on turha ruikuttaa sellaisia vai-
voja, joihin voi vaikuttaa omatoimisuudella.

Hänen lähin työyhteisönsä ovat oman kirjaston vastaavia tehtäviä hoitavat kollegat ja esi-
mies. Työn ulkopuolella hän ei pidä yhteyttä kollegoihin eikä yleensä keskustele kirjaston
asioista. Kirjaston sisäiseen sosiaaliseen toimintaan hän on osallistunut, kuten virkistys- ja
opintomatkoihin ja kaljalla käyntiin.

Hän pitää jossain määrin rasittavana tiedon tulvaa, joka ei oikein enää ole hallittavissa.
Samalla hän tuntee kuitenkin iloa siitä, että saa oppia uusia asioita ja huomaa pystyvänsä
neuvomaan asiakkaita uusissakin asioissa.

Marketan elämänotetta kuvaa hänen suhtautumisensa lähestyvään eläkeikään. Hän ei
suunnittele mitään erityisiä projekteja eläköitymisen jälkeen vaan aikoo lukea sellaista, mikä
hän kiinnostaa, matkustella ja harrastaa liikuntaa yhdessä puolison kanssa.  Hän toteaa, et-
tä on aina viihtynyt työssään, mutta on myös mukava jäädä eläkkeelle. Aika aikaa kutakin.

Internet -sukupolven arvot ja maailmankuva: Vesa-Matin tarina

Käynnissä olevaa kulttuurista murrosta on kuvattu erilaisin käsittein. Helena Hel-
ven ja Antti Hautamäen mukaan kyse on modernin muuttumisesta postmodernik-
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si (Hautamäki 1996, 33-40; Helve 2004, 184-199). Zygmunt Baumanin mukaan mo-
dernin ja postmodernin yhteiskunnan eroa kuvastaa se, että modernissa yhteis-
kunnassa ihmisen vapaus uhrattiin turvallisuuden hyväksi kun taas postmoder-
nissa yhteiskunnassa turvallisuus uhrataan vapauden ja oman onnen tavoittelun
nimissä (Karisto 1998, 54-63; Bauman 1992, 1995, 1997). Käytetyistä käsitteistä riip-
pumatta 1990 - 2000-lukujen jaksoa voidaan pitää suurten ikäluokkien ja seuraavan
sukupolven välisenä käännekohtana. Elämän on katsottu  muuttuneen selkeäsuun-
taisesta vaelluksesta episodien sarjaksi, joilla saattaa olla vain löyhä yhteys toisiin-
sa. Pätkätyöt, lyhytjännitteisyys ja sitoutumattomuus ovat leimallisia episodimai-
selle elämälle.

Karkeistaen voidaan sanoa, että kirjastoissa koettiin tämänkaltaisia muutok-
sia 1990 – 2000-luvuilla. Turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemus heikkeni laman
myötä. Myös kirjastot organisaatioina joutuivat valintatilanteisiin ja ohjaamaan
omaa kohtaloaan.  Arvomaailman muutos ei koskenut vain kirjastojen ylintä johtoa
vaan myös väliporrasta, jossa muutoksia tapahtui aiempaa enemmän, samoin kuin
henkilöstöä. Entiset johtajat menettivät valtaansa ja uusia nousi tilalle.

Vesa-Matti hakeutui kirjastotyöhön koulun ammatinvalinnan ohjauksen perusteella ja suo-
ritti keskiasteen kirjasto-opinnot. Hän oli työssä parissa kirjastossa mutta ei viihtynyt.
Syynä olivat epäkiinnostavat työtehtävät, työn paljous ja huono palkka. Vesa-Matti vaihtoi
työpaikkaa  vaihtelevampiin tehtäviin, joissa saattoi myös tehdä luovaa työtä kirjoittajana.
Samalla hän suoritti yliopisto-opintoja. Jatko-opinnot jäivät kesken kun ohjaajavaihdosten
vuoksi kiinnostus niihin loppui. Kirjastotyö alkoi uudelleen kiinnostaa Internetin myötä.
Vesa-Matti hakeutui alan yliopisto-opintoihin.

Hän vaihtoi jälleen noin viiden vuoden päästä toisenlaiseen kirjastotyöhön, jossa häntä
kiinnosti mahdollisuus käyttää musiikin tuntemustaan. Seuraavaksi hänet houkuteltiin teh-
täviin, joissa hän joutui luomaan uusia verkkopalveluja. Hänen imagokseen alkoi muotou-
tua uudistaja, joka yritti saada jähmettynyttä kirjastoa liikkumaan.

Selviytyäkseen uuden verkkopalvelun luomisesta Vesa-Matti opetteli kotisivujen teon, kävi
tarvittavilla kursseilla ja suoritti lisäopintoja yliopistossa. Hän osallistui kirjaston strate-
giatyöhön, jossa pystyttiin osoittamaan pahoja heikkouksia toimintamalleissa. Hän myös
kouluttautui kouluttamaan kirjaston henkilökuntaa ja jatkoi kirjastoalan opintojaan, minkä
jälkeen hänelle tarjottiin vastuullisia suunnittelutehtäviä. Tehtävä ei kuitenkaan tarjonnut
riittävää vapautta eikä siksi kiinnostanut häntä.

Hän siirtyi jälleen uudenlaiseen kirjastoympäristöön odottaen dynaamista yhteisöä. Todel-
lisuus osoittautui jossain määrin pettymykseksi, sillä tämäkin kirjasto vaikutti vanhakan-
taiselta ja organisaatiokeskeiseltä. Myös kirjastohenkilöstö jakautui kahtia: kehittäjiin ja
vanhojen rutiinien ylläpitäjiin.

Vesa-Matti suhtautuu kriittisesti vanhoihin menetelmiin, joissa ei ole sinänsä vikaa, ne
vaan eivät sovi 2000-luvulle. Jähmeys näkyy myös ulospäin, joten kirjastoala ei hänen mu-
kaansa kiehdo dynaamisia ihmisiä. Hän on tutustunut myös 60-luvun radikaalikirjaston-
hoitajien näkemyksiin ja todennut, että vaikka silloiset uudistajat olivat aikanaan ihan jär-
keviä, he ovat sittemmin pahasti jähmettyneet paikoilleen.

Vesa-Matti nostaa esille eri ikäkausien ja arvomaailmojen jännitteitä: kirjastoissa on paljon
kiireettömyyttä arvostavia, jotka kuitenkin joutuvat elämään dynaamisessa ja alati muut-
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tuvassa ympäristössä.  Hän itse tunnistaa nauttivansa kiireestä.  Hänen mukaansa kannat-
taa kuunnella nuorempia, sillä nuoret ymmärtävät nykyistä yhteiskuntaa.

Hän näkee kirjaston tehtävänä tiedon puolueettoman välittämisen. Kirjaston tehtävä on
ennen kaikkea hallita, jakaa ja säilyttää tietoa. Hän pitää kirjaston ongelmana heikkoa ima-
goa ja kyvyttömyyttä markkinoida osaamistaan. Kirjastonhoitajan ammatti ei ole mediasek-
sikäs. Myös Vesa-Matti on joutunut selittelemään uravalintaansa.

Hän ei näe kirjaston tulevaisuutta erityisen lupaavana. Osa kirjastoista säilyy kirja- ja si-
vistysmuseoina, osa sosiaalilaitoksina. Tiedonhallinnan tehtävä siirtyy muualle, mahdolli-
sesti yksityisille tietopalveluille. Ne taas eivät voi enää olla puolueettomia, eivätkä ainakaan
maksuttomia. Yhteisöllisyys katoaa. Vesa-Matti ei katso kohdanneensa työelämässä varsi-
naisia kriisejä. Henkilökohtaisen elämän piiriin liittyy joitakin raskaita menetyksiä. Työ sen
sijaan on vähän niin kuin näkkärin syöntiä.

9.3. Maailmankuvaerojen heijastuminen työyhteisöön

Edellä on havainnollistettu kolmen mallikertomuksen kautta niitä eroja, joita elä-
mäntarinoiden kirjoittajien arvomaailmassa ja kulttuurisessa sidoksessa on tunnis-
tettavissa. Kyseiset tutkijan tiivistämät kertomukset on valittu edustamaan tutki-
musaineistoon  sisältyviä eroja, mistä syystä jokainen niistä heijastaa laajempaa kir-
joittajaryhmää.

Kirjastoissa työskentelevillä on toisistaan eroavia maailmankuvia, jotka ovat
muotoutuneet yksilöiden elämän- ja perhehistorian, odotusten, onnistumisten ja
pettymysten taustoittamina. Yksilön maailmankuva voi myös sisältää ristiriitaisia
aineksia siksi, että sitä ei luoda valmiina järjestelmänä vaan se muodostuu ja muut-
tuu vähitellen elämän aikana uuden tiedon myötä sekä vastauksina yksittäisiin
elämänkriiseihin ja –tilanteisiin. Yksilö ei yleensä itse tunnista maailmankuvaansa
sisältyviä ristiriitoja siksi, että maailmankuvan osa-alueet aktuaalistuvat eri tilan-
teissa. Kertomusten sanottava voidaan tiivistää seuraavaan taulukkoon. Mukaan
on otettu myös 1980-luvun perusviestit.
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TAULUKKO 8. Kulttuuristen kausien perusarvot ja –viestit

Yhteiskunta Jälleenrakennus-
aika

1950-luku

Suurten ikä-
luokkien
esiinmarssi
1960-70-luvut

Juppiaika

1980-luku

Elektronisen
tietoympäristön
laajeneminen
1990-2005

Kulttuuri Traditionaalinen Moderni Moderni Postmoderni
Yksilö Henkiset arvot

Perinteet

Vähään tyytyvä
arvomaailma

Materiaalinen
menestys toissi-
jaista

Yritteliäisyyden
arvot

Työteliäisyys

Yhteinen hyvä

Turvattu toi-
meentulo,
materiaalinen
menestys

Tasapainoinen
elämä

Kilpailuarvot

Työteliäisyys

Onnistumisen
pakko

Onnellisuuden
arvot

Kilpailun arvot

Työn vaihtele-
vuus

Itsensä toteutta-
minen

Yksilö vastaa
itsestään

Suuret ikäluokat opiskelivat 1960- ja 1970-luvuilla ja siirtyivät työelämään. Samaan
aikaan suomalainen yhteiskunta kärsi talouskriisistä, mikä osaltaan vaikeutti mm.
akateemisesti koulutettujen työnsaantia. Osa suurista ikäluokista jäi kriisiajan jal-
koihin, eikä pystynyt löytämään tyydyttävää työuraa tuolloin eikä myöhemmin.
Tämä havainnollistaa mielestäni niitä uhkia, joita sisältyy koulutettujen nuorten
ensimmäisiin työkokemuksiin. Epäonnistuminen työn saannissa ja itsetuntoa rau-
nioittavat pettymykset tässä vaiheessa saattavat olla kohtalokkaita koko elämän-
uran kannalta. Työttömyyden stigma vaikuttaa pahimmillaan läpi elämän.

Katariinan tarinassa voidaan pohjimmiltaan nähdä arvojen ja maailmanku-
vien jännite, joka heijastuu yksittäisinä kokemuksina. Katariina arvostaa 1950-
luvun elämäntapaa ja tuntee vastuuta vanhemmistaan. Hän tulee työelämään
1970-luvulla, jolloin kirjasto-opintoihin ja työyhteisöihin sisältyy voimakas antitee-
si edellistä sukupolvea ja sen arvomaailmaa vastaan. Maailmankuvien erot tekevät
vaikeaksi työyhteisöön liittymisen. Työhön liittyvät pettymykset vahvistavat
muukalaisuuden kokemuksia. Kun muutokset kirjastoissa kiihtyvät tietotekniik-
kaan liittyvien aaltojen seurauksena, maailmankuvien välimatka edelleen kasvaa.
Tämä heijastuu mm. suhteessa esimiehiin, joiden kanssa ei löydy yhteistä kieltä,
vaan kokemus väärin ymmärryksen kuilusta uhkaa sairastuttaa työntekijän. Ilman
toista elämänaluetta, tieteen ja uskonnon avaamaa yhteisöä, seuraukset voisivat
olla yksilölle tuhoisia.

Enemmistö elämäntarinoiden kirjoittajista on kokenut työuransa kirjastossa
tyydyttävänä ja usein mieluisana. Marketan tarina heijastaa siten useiden muiden
kokemuksia. He tulevat työhön eri syistä ja useimmiten ilman erityistä kutsumus-
ta, aloittavat rutiinitehtävistä ja viehättyvät niin työstä kuin työyhteisöstä. Varsin
monet heistä opiskelevat Tampereella aikana, jolloin kirjastoalan opiskelijat muo-
dostavat aktiivisia poliittisia ryhmiä, jolloin keskustelu on kiivasta ja jolloin opetel-
laan vaikuttamaan. Useimmat kirjoittajista eivät kuitenkaan kommentoi politiik-
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kaan liittyviä kysymyksiä. Kirjoittajissa on Marketan tavoin useita, jotka ovat ak-
tiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Liitän tämän sellaiseen maailmankuvaan,
jossa omalla toiminnalla ja yhteisöön kuulumalla rakennetaan parempaa maail-
maa. Kirjastotyö nähdään omana professionaan, joka pohjautuu alan akateemiseen
koulutukseen ja kirjastoalan itse määrittelemiin arvoihin. Yhteistä identiteettiä ra-
kennetaan ammatillisen järjestäytymisen ja kirjastoalan oman julkaisutoiminnan
kautta. Tämä ryhmä tuntee omakseen kirjastoalan arvot, joista keskeinen on palve-
lun arvo. Myös tietoyhteiskunnan aiheuttamat muutokset työssä nähdään positii-
visina silloin, kun niiden avulla on mahdollista tarjota entistä parempia palveluja
tiedeyhteisölle. Nähdäkseni tietty harmonisuus Marketan tarinassa liittyy siihen,
että omat arvot ja maailmankuva vastaavat ajan arvoja, modernin maailman unel-
mia ja käsitystä omasta paikassa maailmassa ja yhteisössä.

 Nuorimpien kirjoittajien elämäntarinoissa on puolestaan nähtävissä samaa
kärsimättömyyttä, jota 1970-luvun radikaalit kirjastoalan opiskelijat osoittivat val-
lassa olevan ikäpolven arvomaailmaa ja toimintamalleja kohtaan. Vesa-Matti kokee
kirjastomaailman jähmeänä - ”mudassa polviaan myöten” -, mistä syystä se ei kie-
hdo kiireestä ja vapaudesta nauttivia seuraavan sukupolven edustajia. Myös mui-
den nuorimpien kirjoittajien kertomuksissa näkyy kärsimättömyys, joka liittyy
suurten ikäluokkien valta-asemaan ja hitaaseen etenemiseen kirjastouralla: maail-
mankuvien törmäykseen. Nuorimmat kirjoittajat pitävät Vesa-Matin tavoin oikea-
na määrittää kirjastojen kehittämistä tulevaisuudesta käsin. Perinteillä ei ole sinän-
sä mitään erityistä arvoa. Mielenkiintoista on, että Vesa-Matin tarinassa nousevat
kuitenkin vahvasti esille kirjastomaailman keskeiset arvot, joskin palvelun sijasta
hän puhuu tiedon hallinnasta, jakamisesta ja säilyttämisestä ts. niistä tehtävistä,
jotka liittyvät erityisesti verkkotiedon tulevaisuuteen. Toiseksi vapauden arvo
näyttäytyy voimakkaampana kuin vanhempaa polvea edustavien arvoissa. Tämä
arvo vaikuttaa työtehtävien valintaan ja haluun kokeilla uusia ja erilaisia työtehtä-
viä.

Kirjastoissa työskentelevillä on erilaisia henkilökohtaisia arvoja ja maail-
mankuvia. Minkään maailmankuvan ei voida sanoa olevan  toista parempi. Niiden
erot ovat todellisia ja ne tuovat omat jännitteensä niin työyhteisöön kuin yksilöi-
den elämään yhteisössä. Niillä saattaa olla myös vaikutusta siihen, miten yksilö
vastaanottaa muutokset. Silloin, kun henkilön oma kulttuurinen viitekehys ja ar-
vomaailma on voimakkaassa ristiriidassa vallalla olevan viitekehyksen kanssa, si-
säisen ristiriidan kokemus saattaa olla jatkuvaa. Traditionaalisen elämäntavan si-
säistänyt on joutunut oikeastaan koko työuransa ajan kulkemaan vastavirtaan ja
kokemaan muukalaisuutta uusien kulttuuristen aaltojen seuratessa toistaan. Mo-
dernin elämäntavan sisäistäneen saattaa olla vaikea hyväksyä postmodernien ar-
vojen  mukaista toimintaa ja päinvastoin.

Työyhteisön maailmakuvaerot  luovat erityisen haasteen johtamiselle: hen-
kilökohtaisiksi tulkittujen ongelmien ja ristiriitojen syyt saattavat olla paljon tätä
syvemmällä.  Maailmankuva- ja arvoerojen tunnistaminen saattaa parhaimmillaan
lisätä keskinäistä ymmärtämystä, auttaa yhteisen kielen löytämistä ja mahdollistaa
rakentavien ratkaisujen syntymisen.
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10. DISKUSSIO

10.1. Tutkimuksen lähtökohdat

Tämän tutkimuksen käynnistäjänä on ollut kirjoittajan oma kokemus voimakkaas-
ta, jopa pyörteenomaisesta muutoksesta yliopistokirjastoissa. Kiinnostusta pohtia
asiaa laajemmassa kontekstissa on vahvistanut havainto, että samaan aikaan ulko-
puolelta katsottuna kirjasto nähdään usein vanhakantaisena ja jähmeänä instituu-
tiona. Erno Paasilinnan satiirinen kirjastonhoitaja-kuva vuodelta 1973 on voimak-
kaassa ristiriidassa Richard Floridan (2002) kirjastoammattiin liittyvän määrittelyn
kanssa. Molemmat kuvaukset tulivat vastaani samoihin aikoihin perehtyessäni
tutkimuksen aihepiiriin. Myös Arto Mustajoen teos julkaistiin vuonna 2002. Näi-
den kolmen kirjoittajan lausumiin kiteytyi metaforamaisesti niitä jännitteitä, joita
halusin tutkimuksen avulla tarkastella lähemmin.

Yliopistojen ja niiden kirjastojen perustaminen muodostaa ajallisia aaltoja.
Vanhin yliopistoista perustettiin vuonna 1640 Turkuun (Turun Akatemia), josta se
siirrettiin Helsinkiin 1820-luvulla. Nuorimmat yliopistot kirjastoineen on puoles-
taan perustettu viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksessa kartoitetaan  kirjas-
ton asemaa yliopistossa: missä määrin se muodostaa oman maailman yliopisto-
maailman sisälle,  ja ovatko kirjastoihin liittyvät muutokset luoneet jännitteitä suh-
teessa tiedeyhteisöön?

Tutkimuksessa selvitetään, onko kirjastojen henkilöstöllä tai laajemmin kir-
jastomaailmaksi kutsumallani yhteisöllä yhteistä arvopohjaa. Noudattaako kirjas-
tonhoitajaihanne kristillisiä hyveitä ja arvoja? Miten kirjastoissa työskentelevät
ovat kokeneet viime vuosikymmenien kehityksen ja millaisia vaikutuksia sillä on
ollut syvärakenteisiin, arvoihin ja laajemmin maailmankuvaan?

Aikakehyksen tutkimukselle antaa tietoyhteiskuntakausi, jonka varhaisvai-
heet Suomessa alkoivat 1970 ja joka on vaikuttanut laajasti suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja tiedonvälitykseen. Tutkimuksessa pohditaan tämän kauden vaikutuksia
arvoihin, maailmankuvaan ja yhteisöihin.

Kirjastotyön professionaalistumista on edistänyt alan akateeminen koulutus
1970-luvulta alkaen. Kartoitan tutkimuksessa kirjastoammattiin liittyviä mielikuvia
ja käsityksiä sekä  niiden vaikutusta kirjastonhoitajaksi hakeutumiseen, kirjasto-
henkilöstön minäkuvaan ja käsityksiin omasta työstä ja yhteisöstä.
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10.2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja lähdeaineisto

Kysymyksenasettelu

Tutkimuksen kohteina ovat yliopistojen kirjastoyhteisö ja siellä toimivat. Tutkimus
ei ole historiantutkimusta siinä mielessä, että siinä pyrittäisiin kartoittamaan yli-
opistokirjastojen historiallista kehitystä, vaikka viime vuosikymmenien muutoksia
ja tapahtumia kuvataankin yleispiirteisesti. Tutkimusta ei myöskään voida näkö-
kulmiensa ja menetelmiensä vuoksi suoraan liittää yliopistollisen informaatiotut-
kimukseen, joka piirissä on  suhteellisen harvoin käsitelty arvoihin ja maailman-
kuvaan liittyviä kysymyksiä. Teoreettinen viitekehys ja kysymyksenasettelut liit-
tyvätkin lähinnä kulttuuri-, uskonto- ja perinnetieteisiin  ja niistä erityisesti uskon-
totieteeseen.

Uskontotiede on monitieteistä tutkimusta siinä mielessä, ettei ole olemassa
erityistä uskontotieteellistä tutkimusmenetelmää vaan ala hyödyntää useiden lähi-
tieteiden menetelmiä. Uskontotieteen tutkijoiden painotuksissa on eroja riippuen
siitä, mihin painopiste kohdistuu:  instituutioihin, ideologioihin vai ihmiseen. Sil-
loin kun kohteena on instituutio ja ideologia, on mahdollista keskittyä erityisesti
uskontoa indikoiviin aspekteihin. Kun taas kohteena on ihminen, on tarkasteltava
hänen maailmaansa ja ajatteluaan kokonaisuutena, jossa uskonnolla voi olla suu-
rempi tai vähäisempi merkitys.

Uskontotieteen tutkijat ovat tehneet paljon maailmankuvatutkimusta, jopa
niin, että voidaan puhua uskontotieteen maailmankuvakoulukunnasta.  Käsillä
olevan tutkimuksen viitekehystä täsmennettäessä on paneuduttu maailmankuvan
käsitteeseen eri tieteiden näkökulmasta. Myös kansalaisuskonnon ja maailman kä-
sitteiden käyttökelpoisuutta on arvioitu käsillä olevan tutkimuksen kannalta. Yk-
sinkertaistaen voidaan sanoa, että maailmankuva ilmaisee sitä tapaa, jolla erilaiset
ihmiset  ja  ryhmät  ovat  eri  aikoina nähneet  todellisuuden.  Kulttuurin,  historian ja
ideologian lisäksi sosiaaliset tekijät kuten perhe, ammatti ja ympäristö vaikuttavat
maailmankuvien muodostumiseen ja pysyvyyteen.

Uskontotieteellisessä tutkimuksessa on varsin harvoin käsitelty kirjastoihin
ja yliopistoyhteisöön liittyviä kysymyksiä. Tutkimusmallien vähäisyys on luonut
haasteen käsillä olevaan tutkimustehtävään. Olenkin joutunut jatkuvasti tasapai-
nottelemaan kysymyksen  - onko tutkimuksen fokus uskontotieteellisessä tutki-
muksessa vai kirjaston tutkimuksessa? - kanssa. Eri tieteenalojen näkökulmat
maailmankuvatutkimukseen ja -käsitteistöön ovat antaneet kehyksen hahmottaa
maailmankuvan ydinelementtejä yksilöllisistä elämäntarinoista. Monitieteiseen lä-
hestymiseen sisältyy riskejä, sillä tarkastelu jää usein pinnallisemmaksi kuin olisi
mahdollista pitäydyttäessä yhden tieteenalan käsitteistöön, malleihin ja tutkimus-
perinteeseen. Olen tutkimustehtävää määritellessäni ottanut tämän riskin halutes-
sani kiihkeämmin ymmärtää käynnissä olevaa laaja-alaista muutosta kuin pystyä
kehittämään yksittäisen tieteenalan menetelmiä tai teorioita.
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Tutkimuksessa on tarkasteltu yliopistokirjastoa yhteisönä ja maailmana.
Kirjastoyhteisön arvoja ja perinteitä on verrattu yliopistomaailman arvoihin ja pe-
rinteisiin. Edelleen on kysytty, muuttuvatko nämä maailmat samaan tahtiin ja mil-
laisia jännitteitä saattaa syntyä eritahtisuudesta tai arvojen eriytymisestä. Toiseksi
on pyritty elämäntarinoiden avulla tunnistamaan kirjastoissa toimivien maailman-
kuvien keskeisiä elementtejä ja yhteisöllisyyttä.

Elämäntarinoiden todistusvoima

Keskeisenä tutkimuskohteena on ollut yksilöllisten elämäntarinoiden avaama kuva
kirjastoissa toimivien arvoista ja laajemmin maailmankuvasta. Arvoperustaa tar-
kastellaan sekä kirjastoammattiin liittyvien että sosiaalisten ja henkilökohtaisten
arvojen näkökulmasta. Minäkäsitysten eroja ja yhtenevyyksiä pohditaan eri ikä-
kausien, sukupuolen ja ammattikuvan kannalta. Aikaan liittyviä käsityksiä ja ko-
kemuksia analysoidaan elämäntarinoiden myyttisten elementtien kautta.

Tutkimusmenetelmällisesti tärkeitä ovat kysymys kirjoitettujen elämäntari-
noiden todistusvoimasta maailmankuvaa tutkittaessa sekä toisaalta kysymys, kei-
den maailmankuvasta tutkimusta varten kirjoitetut elämäntarinat kertovat. Elä-
mäntarinoiden kirjoittamista koskevassa pyynnössä toivottiin käsiteltävän kirjasto-
työhön liittyviä valintoja mutta myös elämän käännekohtia ja kriisejä sekä suhtau-
tumista muutoksiin ja tulevaisuuteen. Kirjoittajien toivottiin itse määrittelevän,
millaiset asiat ovat heidän elämässään tärkeitä ja missä ovat tärkeimmät henkilö-
verkostot.

Joudun kysymään, olisiko toisenlainen kysymyksenasettelu ja kirjoittajien
ohjeistus antanut paremman tuloksen tutkimuksen kannalta. Olisiko kirjoittajien
arvoja, ihmiskuvaa ja minäkuvaa pitänyt kysyä suoraan? Olisiko ollut tarkoituk-
senmukaista pyytää kirjoittajia määrittelemään suhteensa uskontoon suorien ky-
symysten kautta? Olisiko toisenlainen tutkimusmenetelmä tuonut selkeämpiä tu-
loksia?

On totta, että elämäntarinoita koskeva kirjoituspyyntö olisi voinut olla seik-
kaperäisempi. Samalla se olisi kuitenkin lähestynyt kyselyä, joka tutkimusmene-
telmänä on erilainen kuin tavoittelemani elämäntarinan malli. Kysely, jota harkit-
tiin yhtenä vaihtoehtona, olisi antanut kattavammin määrällistä tietoa mutta sen
lähtökohtana olisi ollut tutkijan formulointi, eivät kirjoittajien omat valinnat ja pu-
he, jota halusin kuulla. Perusteluna valinnalleni olivat toisaalta omat aiemmassa
tutkimustyössä saadut kokemukset elämäntarinan merkityksestä ja rikkaudesta
maailmankuvaa, ml. uskontoa koskevan tutkimuksen aineistona ja toisaalta eräi-
den muiden  tutkijoiden (mm. Apo 1980) näkemykset kirjoittajien omaan struktu-
rointiin perustuvien elämäntarinoiden luotettavuudesta maailmankuvatutkimuk-
sen lähteinä.

Elämäntarinat ovat nähdäkseni tarjonneet rikkaan aineiston maailmanku-
van eri dimensioiden käsittelyyn. Niiden kautta on ollut mahdollista hahmottaa
arvojen, ihmis- ja minäkuvan sekä aikakäsitysten ulottuvuuksia. Elämäntarinoissa
on kuvattu käännekohtia ja kriisejä samoin kuin koettujen ja odotettavissa olevien
muutosten vaikutuksia. Aineisto on toiminut laadullisen tutkimuksen lähteenä,
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eikä siitä ole pyritty tekemään määrällisiä johtopäätöksiä. On kuitenkin todennä-
köistä, että mikäli kirjoitettuja elämäntarinoita olisi täydennetty ja tarkennettu
haastatteluin, aineiston ilmaisuvoima olisi edelleen kasvanut.

Oman problematiikkansa muodostaa kysymys, miten yliluonnollisen ja
yleensä uskonnon merkitystä ihmisen maailmankuvassa tulisi kysyä. Haasteen ai-
heuttaa se, että suomalaiseen kulttuuriin ei yleensä kuulu uskontoon liittyvien nä-
kemysten käsittely työelämään liittyvien asioiden yhteydessä. Uskonnon koetaan
kuuluvan yksityiseen alueeseen. Myönnän, että tältä osin toteutunutta suoremmat
kysymykset olisivat todennäköisesti tuoneet laajemman ja täsmällisemmän kuvan
kirjastohenkilöstön uskonnollisista näkemyksistä. Toisaalta ne, joille uskonto on
merkityksellinen alue, ovat sitä luontevasti ja suoraan käsitelleet kuvatessaan itsel-
leen tärkeitä elämänalueita.

Olen tutkimuksessani tehnyt tulkinnan, että kirjoittajien valtaosan näke-
mykset edustavat pääosin suomalaista kansalaisuskontoa, jonka mukaan uskonto
on osa hyvää kansalaisuutta ja aktuaalistuu erityisesti elämänkausi- tai muissa siir-
tymäriiteissä. Kansalaisuskontoon kuuluu, ettei siitä kerrota eikä myöskään kysy-
tä. Uskonto on neutraali alue, johon ei ole voimakkaan myönteistä mutta ei myös-
kään voimakkaan kielteistä suhdetta.

Tunnistamatta jäävät tutkimuksessani kuitenkin ne mahdolliset kirjoittajat,
joille uskonto on merkityksellinen mutta niin selkeästi yksityiselämään kuuluva
alue, ettei sitä oteta esille työelämän yhteydessä. Heidän kirjoituksiinsa suorilla ky-
symyksillä olisi todennäköisesti ollut vaikutusta.

Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostavat 30 elämäntarinaa, joista 80 %
on kirjastonhoitajien ja informaatikkojen sekä kirjastonjohtajien kirjoittamia. Kor-
keakoulututkintoa edellyttävien kirjastovirkojen ja toimien osuus koko yliopisto-
kirjastojen henkilöstöstä (2005) on noin kolmannes. Tutkimusaineistoni kirjoittajat
muodostavat siten noin 6 % yliopistokirjastojen korkeakoulutetun henkilöstön
osuudesta. Kirjastojen johtajien ja esimiesten osuus tutkimusaineistossa on suhteel-
lisen suuri. Muun henkilökunnan ääni kuuluu heikommin kuin olisi suotavaa. Joh-
topäätökseni on, että tutkimustulokset kertovat ennen kaikkea suuria ikäluokkia
edustavien kirjastonhoitajien, informaatikkojen ja kirjastonjohtajien maailmanku-
vasta ja arvomaailmasta.

Valtaosa kirjoittajista on työelämässään kokenut koko tietoyhteiskuntakau-
den mukanaan tuomat muutokset ja he muodostavat näin yhteisen kokemukselli-
sen polven. Tärkeätä tutkimuksen kannalta on, että ainakin muutamia nuoremman
sukupolven kirjoittajia on mukana. Heidän näkemyksensä kertovat käynnissä ole-
vasta murroksesta kirjastoyhteisöjen sisällä mutta tulokset jäävät viitteellisiksi. Jat-
kossa tulisi laajemman aineiston pohjalta paneutua niiden ajatteluun, jotka ovat
tulleet kirjastoihin 1980 – 1990 –lukujen taitteesta lähtien.

Maailmankuva muotoutuu osaltaan sosiaalistumisen ja yhteisöllisten suh-
teiden kautta. Elämäntarinat kuvaavat paitsi henkilökohtaista arvomaailmaa myös
kirjastoa yhteisönä, johon sosiaalistuminen sisältää vaiheet noviisista asiantunti-
juuteen ja joidenkin kohdalla johtajuuteen. Työyhteisön sisäisillä hierarkioilla ja
yksilön niihin liittyvillä rooleilla on merkittävä vaikutus arvoihin, maailmanku-
vaan ja minäkäsitykseen.
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10.3. Kirjasto yliopiston sisäisenä maailmana

Kirjaston ja yliopiston sidos

Yliopistokirjasto on ollut elimellinen osa yliopistoa kautta vuosisatojen. Sen merki-
tystä on kuvattu erilaisten metaforien kautta ihmiskunnan muistina, yliopiston sy-
dämenä tai yliopiston vanhimpana opettajana.

Yliopistomaailman ja kirjastomaailman arvoilla on laaja yhteinen pohja. Ne
molemmat tähtäävät tieteen tulosten laajaan julkisuuteen ja käyttöön. Yliopisto-
maailma painottaa kriittisyyttä ja totuutta, kirjastot intellektuaalista vapautta ja tie-
teellisen informaation esteetöntä saatavuutta. Molemmat korostavat sivistyksen
merkitystä.

Keskeiset arvojen erot

Keskeinen yliopisto- ja kirjastomaailmojen arvoero liittyy kilpailuun. Kilpailu kuu-
luu  yliopistoon tieteellisenä instituutiona vaikka sitä ei yleensä mainita määritel-
täessä akateemisia arvoja. Se liittyy laatutavoitteisiin, arviointeihin, huippuyksi-
köihin  ja mm. tehtävien ja virkojen täyttämiseen. Se tuo mukanaan hierarkian: pa-
remmat ja huonommat yksiköt, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Kilpailu on myös
muuttanut luonnettaan yhteiskunnan muutosten myötä. Yliopisto on valjastettu
entistä vahvemmin kansallisen ja globaalin taloudellisen kilpailun edistäjäksi. Tä-
mä on muuttamassa pelin sääntöjä. Tieteen maailman sisäinen kilpailu tai kilvoit-
telu entistä paremmasta maailman, luonnon ja ihmisen ymmärtämisestä joutuu
taistelemaan ulkoapäin tulevien kilpailuvaatimusten kanssa. Näihin luetaan usein
vaatimus tutkimustulosten nopeasta tuotteistamisesta yhteiskunnan ja talouden
tarpeisiin.

Kirjastomaailman ydinarvo on sen sijaan palvelu, joka luo työn keskeisen
eetoksen kirjastotyön kaikilla tasoilla. Palvelun arvo on sisällöltään laaja-alainen.
Se sisältää vastuunottamisen yliopistokirjaston ydintehtävästä, joka on luoda edel-
lytyksiä korkeatasoiselle akateemiselle työskentelylle, opetukselle, opiskelulle ja
tutkimukselle mutta myös yhteiskunnalliselle palvelutoiminnalle. Kirjaston laatu
määrittyy ennen kaikkea sen mukaan, miten hyvin se tukee tiedeyhteisön jäsenten
onnistumista heidän tehtävässään. Vastaavasti yliopiston  laatu riippuu osin kirjas-
totoiminnan laadusta, sillä huippututkimus edellyttää laajoja ja ajantasaisia koko-
elmia ja tehokkaasti käytettäviä palveluja. Kirjastopalvelujen tason on katsottu vai-
kuttavan myös opiskelun tehokkuuteen. Palvelun arvo näyttäytyy kirjaston yksit-
täisen työntekijän työssä niin asiakaspalvelussa, käyttäjien ohjauksessa ja neuvon-
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nassa kuin entistä parempien tietokantojen ja käyttöä tukevien välineiden luomi-
sessa.

Kirjastomaailman eettiset periaatteet sisältävät myös demokratian ja tasa-
vertaisuuden samoin kuin intellektuaalisen vapauden arvot. Tähän liittyy valtio-
vallan säädöksiin sisältyvä velvoite, jonka mukaan julkisesti rahoitetun kirjaston
tulee olla avoin kaikille käyttäjille. Avoin kirjasto tukee osaltaan demokraattisen
tietoyhteiskunnan kehittämistä. Kirjastoja onkin nimitetty tietoyhteiskunnan pe-
ruspilareiksi. Tältä osin pohjoismaat eroavat useista muista maailman maista, jois-
sa yliopistokirjastot on rajattu vain oman tiedeyhteisön käyttöön.

Vaikka kaikkien yhdenvertainen oikeus tieteen tulosten soveltamiseen ja
kehittämiseen on määritelty tiedeyhteisön perusarvoksi, kirjastopalvelujen avoi-
muus on synnyttänyt jännitteitä yliopiston kilpailuarvojen vuoksi erityisesti tulos-
perusteisen johtamisen myötä. Jännite on näkynyt toisaalta resurssitaisteluina siitä,
kenen kuuluu rahoittaa ulkopuolisten asiakkaiden palvelut ja toisaalta kirjastojen
esittäminä pelkoina väliin putoamisesta. Digitaalisten julkaisujen  lisääntyminen
on kuitenkin muuttamassa kirjastojen avoimuuden periaatteita, kun käyttöoikeu-
det ostetaan pääosin oman kehysorganisaation jäsenille ja käyttöä säätelevät sopi-
musoikeudelliset lisenssit. Vastavoimaksi tälle kehitykselle on luotu avoimen jul-
kaisemisen ja saatavuuden periaatteet, joiden toteuttamista kirjastot osaltaan pyr-
kivät edistämään luomalla uusia palveluja.

Kysymys vapaudesta erottaa myös tiedeyhteisöä ja kirjastoa. Yliopiston kes-
keinen arvo on autonomia ja vapaus niin tieteellisessä työssä, opetuksessa kuin
toiminnan kehittämisessä. Toisaalta, yliopisto organisaationa joutuu käymään jat-
kuvaa määrittelyä niin sisäisesti kuin yhteiskunnan kanssa tämän perusarvon to-
teuttamisesta.

Kirjastomaailman globaali arvo on puolestaan järkevä ja tehokas toiminnan
organisointi. Ammattitaitoisesti toimivat kirjastot, erityisesti kirjastonjohtajat, ovat
vastuussa ympäröivän maailman muutosten seuraamisesta ja ennakoinnista. Tie-
toympäristön muuttuessa kirjaston perusarvoihin kuuluu  hankkia uutta osaamista
ja muuttaa sekä palvelujaan että organisoitumistaan, jotta paras mahdollinen pal-
velu voidaan toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Myös tämän arvon toteuttami-
nen voi synnyttää jännitteitä tiedeyhteisön ja kirjaston välillä.

Tietoyhteiskuntakauden kolme aaltoa

Tietoyhteiskuntakehitys on edennyt aaltoliikkeen tavoin kirjastoissa. Vaiheet ovat:
perinteisten toimintojen automatisointi, integroitujen kirjastojärjestelmien käyt-
töönotto ja tietoympäristön ja –aineistojen muuttuminen elektroniseksi. Ensimmäi-
sessä vaiheessa noin 1960-luvulta 1980-luvulle tietotekniikka vaikutti pienen kiin-
nostuneen ryhmän työhön.  Tietoteknistä osaamista verrattiin tässä vaiheessa eri-
koistuneiden riittien hallintaan ja sen katsottiin kuuluvan ennen kaikkea miesten
tehtäviin.

Toisen aallon aikana 1990-luvun taitteessa otettiin käyttöön integroitu kir-
jastojärjestelmä. Luetteloiden konvertointi digitaaliseen muotoon vei noin kymme-
nen vuotta. Automatisointi tehosti kirjastojen ja käyttäjien työskentelyä. Toinen
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aalto voimisti tehokkuuden arvoja mutta ei merkittävästi vähentänyt paikallisen
lähellä sijaitsevan kirjaston tarvetta. Sen sijaan se vaikutti laajasti kirjastohenkilös-
töön, sillä tietotekniikka ulottui kaikkien työhön ja arjen toimintaan. Kirjasto alkoi
yhteisönä jakautua niihin, joilla oli erikoistunutta osaamista, niihin, jotka käyttivät
tietotekniikkaa sujuvasti työssään sekä niihin, jotka olivat vaarassa syrjäytyä ja
jäädä yhteisön ulkopuolelle.

Siirtyminen kolmanteen vaiheeseen (transformation) sekä elektronisten ai-
neistojen ja verkkopalvelujen lisääntyvään käyttöön on käynnistänyt perustavan-
laatuisia muutoksia. Tässä vaiheessa kirjastotyöhön liittyvät maailmankuvan pe-
rusteet ovat myös eräiltä osin järkkyneet. Muutokset ovat vaikuttaneet perusarvoi-
hin, ajan käsitykseen, yhteisön hierarkioihin ja arvostuksiin kirjastoyhteisössä.
Kolmas aalto on muuttanut kirjastoja Castellsin hahmottaman verkostoyhteisön
suuntaan. Paikallisen identiteetin ja toimintamallin omaavan kirjaston rinnalle ja
tilalle nousee verkostona hahmottuva, paikasta riippumaton kirjasto.

Jännite nykyhetken ja tulevaisuuden välillä

Verkkoympäristö vähentää riippuvuutta ajasta ja paikasta. Samalla se nostaa esiin
uudenlaisia asiantuntemustarpeita; kirjasto ei voi enää toimia perinteisen asiantun-
temuksen varassa vaan joutuu muuttamaan henkilöstörakennettaan. Asiantuntija-
rooli voimistuu palveluroolin kustannuksella.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön välille saattaa transformaatiovaiheessa syntyä
jännitteitä erityisesti kirjaston aikaorientaation muuttuessa. Kirjastojen johtajat jou-
tuvat muodostamaan oman tulevaisuuskuvansa hallitakseen muutoksia, eivätkä
he voi tukeutua vain akateemisen maailman tulevaisuuskuviin. Muutosten laajuu-
den vuoksi kirjastot tarvitsevat globaalia verkkolaisuutta, kansallisen ja kansainvä-
lisen kirjastomaailman yhteisiä näkemyksiä ja sopimuksia. Kirjastojen johdon on
samaistuttava kirjastoalan globaaliin vertaisryhmään ja oltava valmis myös ky-
seenalaistamaan perinteiset kirjastomaailman arvot.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kirjaston aikaorientaatio on merkittä-
västi muuttunut, mitä myös kirjastoja koskevat metaforat heijastavat. Avainkäsite
on tulevaisuus. Kirjastojen kehittämisen tueksi pyritään luomaan tavoitteellinen tu-
levaisuuskuva, johon nykyhetkeä verrataan. Hyvän kirjaston malliksi luodaan mie-
likuva tai vaihtoehtoisia kuvauksia tulevaisuuden ihanneinstituutiosta. Tulevai-
suusorientaatio merkitsee samalla kirjastoille riskinottoa sekä epävarmuuden hy-
väksymistä toiminnan kehittämisen perustaksi. Kenelläkään ei ole vielä varmuutta
siitä, miten elektronisiin tietovarantoihin liittyvät laaja-alaiset ongelmat ratkaistaan
(mm. pysyvän säilytyksen, eksponentiaalisen kasvun ja tiedon löytyvyyden on-
gelmat) ja millaisia vaikutuksia globalisoituvalla tiedonvälityksellä tulee olemaan
kirjastoihin. Silti nämä asiat on otettava huomioon tulevaisuuden suunnittelussa.
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KUVIO 6. Kirjastohenkilöstö kahden maailman kansalaisina

Jännitteitä tiedeyhteisön kanssa saattaa synnyttää se, että kirjastojen kehittämisestä
vastaavat joutuvat jakamaan resursseja sekä nykyhetken tarpeisiin että kasvavasti
tulevaisuuden kirjaston rakentamiseen. Kirjaston palveluarvo sisältää vastuun
myös tulevan tiedeyhteisön palveluista. Tiedeyhteisön jäsenet ja yksiköt puoles-
taan priorisoivat tärkeäksi sen, että kirjasto huolehtii asianomaisen jäsenen tai yk-
sikön nykyhetken akuuteista palvelutarpeista. Tätä näkemysten kuilua kuvastaa
erään Helsingin yliopiston tutkijan joulukuussa 2006 esittämä tuskastunut kysy-
mys: ”miksi kirjastoja ylipäätään pitäisi kehittää”?

Erot luonnon- ja lääketieteiden ja toisaalta humanistis-yhteiskuntatieteellis-
ten alojen välillä saattavat entisestään kasvaa. Samalla kun ensin mainituilla aloilla
paikallisten  kirjastopalvelujen merkitys vähenee verkkopalvelujen lisääntyessä,
jälkimmäisillä aloilla kokoelmien kirjastotilan läheisyys on edelleen tärkeää vaikka
myös näillä aloilla verkkoaineistojen ja –palvelujen osuus kasvaa.

Toinen jännitteitä aiheuttava tekijä ovat transformaatiovaiheen mukanaan
tuomat  organisaatiomuutokset. Laitoskirjastoja on kautta yliopistomaailman fuu-
sioitu suuremmiksi kirjastoiksi. Itsenäisiä kirjastoja on liitetty koko yliopistoa pal-
veleviksi yliopistokirjastoiksi. Taustalla ovat niin tarve varmistaa syvällinen, eri-
koistunut asiantuntemus monimutkaisten ongelmien hallintaan ja uusien sähköis-
ten palvelujen kehittämiseen kuin myös tarve hallita kohoavia kustannuksia  ja te-
hostaa toimintaa. Organisaatiomuutokset ulottuvat käytännön toiminnan lisäksi
merkittävästi yhteisöön ja arvoihin, mistä syystä niihin liittyy myös vahvoja tuntei-
ta.

 Palaan Arto Mustajoen ilmaisemaan kokemukseen, jonka mukaan akatee-
misen johtajan on vaikea hahmottaa, mihin suuntaan kirjastoa pitäisi kehittää ja
miten akateemisen yhteisön ristiriitaisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä tulisi sovit-
taa yhteen. Mustajoen ilmaisema kokemus kuvastaa tietoyhteiskuntakehityksen
kolmannen aallon vaikutuksia. Kirjasto ei todellisuudessa enää ole tiedeyhteisölle
helposti hahmottuva rakennus kirjoineen ja kirjastonhoitajineen.  Kasvava osa kir-
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jastopalveluista perustuu sellaiseen työhön, jota tiedeyhteisö ei voi säädellä ilman
että kirjaston perustehtävä ja sitä kautta tieteenalan palvelut vaarantuvat. Jokainen
kirjasto on entistä riippuvaisempi omaa tehtävää laajemmasta kirjastoyhteistyöstä,
kansallisista konsortioista ja järjestelmistä sekä kansainvälisestä kirjastoverkosta.
Erillisten kirjastojen aika alkaa olla ohi.

Kirjastoverkoston yhteistyön tuloksena tiedeyhteisö kuitenkin pystyy käyt-
tämään palveluja entistä joustavammin ja itsenäisemmin verkkoteitse. Vielä 1980-
luvun lopulla tiedeyhteisö saattoi pitää kirjastoa liian staattisena ja pysähtyneenä:
kirjaston ei koettu seuraavan aikaansa ja se ohjautui liiaksi perinteistä. Sen jälkeen
tapahtuneet muutokset ovat muuttaneet kritiikin osin päinvastaiseksi: kirjastoa
kehitetään liian nopeasti ja liiaksi verkkoympäristön ehdoilla.

10.4. Elämäntarinoiden maailmankuvat ja arvot

Tutkimuksen luvussa 6 on hahmotettu elämäntarinoiden pohjalta kirjastoissa toi-
mivien arvoja, minäkäsitystä, ajan kokemusta ja suhtautumista uskontoon ja näistä
tekijöistä muodostuvaa maailmankuvaa. Näyttää siltä, ettei kirjastojen henkilöstöl-
lä voida osoittaa olevan erityisesti tälle ammattiryhmälle ominaista maailmanku-
vaa. Kirjoittajilla on erilaisia taustoja ja motiiveja alalle hakeutumiseen, erilaisia
elämänkokemuksia ja vaihtelevia näkemyksiä omasta itsestään ja ammatista. Vaik-
ka huomattava osa elämäntarinoiden on työuransa varrella kohdannut samoja yh-
teiskunnan ja tietoympäristön muutoksia, heillä kuitenkin on selkeästi erilaisia
malleja reagoida muutoksiin. Samoin henkilökohtaisen elämän kriiseillä ja kään-
nekohdilla on toisistaan poikkeavia vaikutuksia. Voidaan sanoa, että kirjastoissa
toimivilla on erilaisia maailmankuvia. Olen pyrkinyt jäsentämään näitä eroja tar-
kemmin luvussa 9.

Kun tarkastellaan maailmankuvan yhtä osa-aluetta, kirjastoammattiin liit-
tyviä arvoja, voidaan löytää yhteisiä piirteitä. Palvelun arvo näyttää olevan tär-
keimpiä arvoja kaikille niille, jotka ovat sitoutuneet kirjastotyöhön ja kokevat sen
mielenkiintoisena ja palkitsevana. Tämä koskee niin johtajia kuin henkilöstöä. Yli-
opiston tutkijoiden ja opiskelijoiden työn edistäminen oman ammattitaidon kautta
luo työhön sekä eetoksen että palkinnon. Se motivoi kehittämään omaa ammatti-
taitoa ja auttaa hyväksymään uusien välineiden oppimiseen ja käyttöönottoon liit-
tyvät vaikeudet ja haasteet. Onnistumisen kokemukset työssä liittyvät usein juuri
asiakaspalveluun. Kirjastohenkilöstön palvelurooli voi laajentua tiedonhankinnan
lisäksi kouluttajan ja kuuntelijan, jopa terapeutin rooleihin, joita kilpaileva tiedeyh-
teisö tarvitsee. Palveluarvo ulottuu myös tuleviin käyttäjiin ja vastuuseen kirjasto-
palvelujen jatkuvasta kehittämisestä.
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Henkilöt, jotka kuvaavat pettymystä kirjastotyöhön tai ovat siirtyneet mui-
hin tehtäviin, eivät sen sijaan ole juurikaan käsitelleet palvelun arvoja. Tulkitsen
tämän vahvistavan palveluarvon keskeisyyttä kirjastotyössä.

Myös demokratian ja tasavertaisuuden arvot nousevat aineistosta melko
voimakkaasti esille. Tältä osin tutkimusaineistoni elämäntarinat liittyvät vahvasti
kirjastomaailman ydinarvoihin. (Ks. luku 5 taulukko 6.)

Elämäntarinoissa on sen sijaan käsitelty epäsuoremmin ja niukemmin kirjas-
tomaailman keskeisinä arvoina tunnistettuja intellektuaalisen vapauden ja toisaalta
toiminnan järkevän organisoinnin arvoja.  Ensimmäinen näistä liittyy nähdäkseni
yliopistokirjastojen erityislaatuun, jonka mukaan tutkimusalat ja tiedeyhteisö mää-
rittävät mitä aineistoja kirjastossa on tarjolla. Toiminnan järkevän organisoinnin
arvo liittyy ennen kaikkea kirjastonjohtajien työhön ja eetokseen.

Verrattaessa kirjastohenkilöstön arvoja yliopistomaailman arvoihin näh-
dään, että luovuuden ja sivistyksen samoin kuin tieteen ja tutkimuksen perustei-
den arvostukset ovat yhteisiä. Luova työ tai harrastus taiteen ja tutkimuksen paris-
sa on osalle kirjastojen henkilöstöä omakohtaisesti tärkeätä.

Kirjastohenkilöstö muodostaa keskeisiltä perusarvoiltaan oman maailmansa
yliopiston sisällä kuitenkin niin, että myös tiedeyhteisön arvot ovat sille tärkeitä.
Kirjastomaailma on juuri perusarvoja koskevien erojensa vuoksi välttämätön tekijä
toimivassa yliopistoyhteisössä. Sillä on mahdollisuuksia luoda perustehtävänsä
lisäksi sellaisia vastavoimia, jotka parhaimmillaan voivat edistää kilpailevan tie-
deyhteisön hyvinvointia.

Tutkimuksen lähtökohtiin kuului myös kysymys, missä määrin kirjastotyön
ihanteet ja arvot ovat noudattaneet kristinuskon hyveitä ja arvoja. Vain muutamat
elämäntarinoiden kirjoittajista kuvaavat uskonnon merkitystä omassa elämässään.
Olen tulkinnut tätä siten, että uskonnollinen vakaumus on neutraali tekijä suhtees-
sa kirjastoammattiin, toisin sanoen kirjastoammattiin eivät erityisesti hakeudu us-
konnollisen vakaumuksen omaavat mutta uskonnollinen vakaumus ei myöskään
ole este ammatissa.

Jos katsotaan kirjastoammatin perusarvoja, niissä voidaan löytää liittymä-
kohtia kristinuskon perusarvoihin. Niinpä Uuden testamentin evankeliumeissa
palvelu nostetaan erityiseen arvoon liittämällä se vaikutusvaltaan ”Joka teistä on
suurin, se olkoon toisten palvelija”   tai vastuuseen kehittää edelleen henkilölle us-
kottuja lahjoja, kuten vertaus hyvästä ja huonosta palvelijasta osoittaa. Samoin ta-
savertaisuuden ja eettisyyden perusarvot liittyvät kristinuskon perusviesteihin.

10.5. Kirjasto yhteisönä

Sosiaalistuminen kirjastotyöhön tapahtuu liminaalisten vaiheiden ja siirtymien
kautta. Ensimmäiset kokemukset kirjastotyöstä ja harjoittelu muodostavat välivai-
heen, jolloin henkilö hakee omia taipumuksiaan ja osaamisensa rajoja joskus hy-
vinkin vaativassa ympäristössä. Ensimmäisten kokemusten merkitystä korostaa se,
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että silloin näyttäisi muodostuvan perusmielikuva kirjastoammatista ja hyvästä
kirjastonhoitajasta samoin kuin omista taipumuksista.

 Työyhteisön monitahoista merkitystä  kirjoittajille kuvastaa elämäntarinois-
sa näkyvä tulkintojen hajonta. Noin viidennes kirjoittajista on kuvannut pelkästään
hyviä puolia työyhteisössä. Vastaavasti niitä, jotka ovat kuvanneet työyhteisöä ah-
distavana, on suunnilleen saman verran. Noin joka viides on vaihtanut toisiin teh-
täviin tai toisenlaiseen kirjasto-organisaatioon jonkinasteisen turhautumisen vuok-
si tai halusta saada uudenlaisia haasteita. Valtaosa elämäntarinoiden kirjoittajista
on siis kohdannut ja kuvannut erilaisia ongelmavaiheita. Työyhteisön sisäiset jän-
nitteet korostuvat muutostilanteissa.

Tietoyhteiskuntakehitys samoin kuin yhteiskunnan taloudelliset murrokset
ovat muuttaneet myös kirjastoissa niin henkilöstöön kuin johtamiseen liittyviä
odotuksia ja vaatimuksia. Muutosprosessien hallinnasta on tullut entistä vaati-
vampaa ja riskialttiimpaa. Oman lähiyhteisön menettäminen koetaan raskaana eri-
tyisesti kirjastojen organisaatiomuutoksissa. Osa kielteisistä kokemuksista ja henki-
löstön kokemasta stressistä purkautuu johtamiseen ja johtajiin kohdistuvana arvos-
teluna. Muutosprosessit saattavat  myös luoda rajalinjoja sekä kirjaston ja tiedeyh-
teisön välillä että kirjastojen sisällä.

10.6. Metafora todellisuuden kuvastajana

Paasilinnan ja Floridan kirjastonhoitajakuvien ristiriita taustoitti tutkimusta. Ajal-
linen jänne näiden kahden kirjoittajan välillä on suunnilleen sama kuin tutkimuk-
sen aikajänne: 1970-luvulta 2000-luvulle. Paasilinna kuvaa kirjastonhoitajia erikoi-
seksi ihmislajiksi, jolla on kutsumus ja joka eristäytyy kirjojen ja kirjahyllyjen kes-
kelle.

Kutsumustyön eräänä indikaattorina voidaan pitää palkatonta työtä tai
niukkaan ansiotasoon tyytymistä työn henkilökohtaisen merkityksen vuoksi. Pit-
källe 1900-luvulle kirjastotyön  katsottiin olevan naisten hoitamaa kutsumustyötä,
joka edellyttää uhrautuvaisuutta kansansivistysluonteensa vuoksi. Yliopistollinen
alan koulutus 1970-luvulta lähtien on muuttanut työtä professionaaliseen suun-
taan. Samoin tietoyhteiskuntakausi on voimakkaasti muuttanut kirjastoja, kirjasto-
henkilöstön työtä ja mullistanut koko ammatin perusteita. Ammattikuvan muut-
taminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Selkeä osoitus tästä oli tutkimuksen
viimeistä lukua kirjoitettaessa ilmestynyt uutinen, jonka mukaan kirjastonhoitajien
keskiansio alittaa kaikkien palkansaajien keskiansiotason lähes 20 prosentilla.
Henkilökohtaista uhrautuvaisuutta edellyttävän naisten kutsumustyön leimaa
näyttää olevan erittäin vaikea muuttaa.

Tutkimus murtaa kuvan eristäytyvästä kirjastonhoitajasta. Kirjastoissa on
koettu poikkeuksellisen voimakkaita muutosaaltoja viimeisten kolmenkymmenen
vuoden aikana. Kirjastojen henkilöstö on omaksunut uusia välineitä, muuttanut
työtään ja sopeutunut laajoihin organisaatiomuutoksiin. Yhteistyö, verkostot ja ys-
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tävyyssuhteet ovat osa henkilöstön arkea. Tutkimusaineiston antama kuva lähenee
Floridan määrittelyä, jonka mukaan kirjastoammatti kuuluu luovan luokan super-
luovaan ytimeen yhdessä mm. tutkimuksen, koulutuksen ja taiteen ammattien
kanssa. Luokittelua ei kuitenkaan voi suoraan yleistää kaikkeen kirjastoissa tehtä-
vään työhön. Kirjastoissa on sekä luovaa otetta ja tiedeyhteisön tuntemusta vaati-
via tehtäviä että myös toistuvia, rutiininomaisia tehtäviä. Osa tietoyhteiskunnan
luomasta kirjastotyöstä on luonteeltaan tutkimus- ja kehitystyötä, jossa tarvitaan
useiden eri alojen kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja ponnistelua. Floridan
luokittelu kuvastaa sitä voimakasta muutosta, jonka keskellä kirjastot ovat toimi-
neet 1990-luvun puolivälistä lähtien. Muutos tulee edelleen jatkumaan.

Yliopistojen kirjastot elävät parhaillaan mielikuvien ristiaallokossa ja mur-
tumakohdassa, jossa voimakkaat perinteet ja tulevaisuuden paineet vetävät eri
suuntiin. Erityisesti perusarvojen eroavuudet ja kirjastoa koskevien mielikuvien ja
maailmankuvien kuilut saattavat luoda jännitteitä kirjaston ja tiedeyhteisön välille.
Yliopistotutkijoiden käsityksissä kirjastosta heijastuu melko staattinen näkemys
kirjastotyöstä. Yhä edelleen osa tiedeyhteisöstä näkee kirjaston tehtävän perintei-
sen mielikuvan kehyksestä tilana, jossa on kirjoja ja jossa kirjastonhoitajat hoitavat
kirjoihin liittyviä muuttumattomia rutiineja. Kirjastoissa toimivat tietävät puoles-
taan olleensa jatkuvien ja kiihtyvien muutosten kohteina tai tekijöinä viime vuosi-
kymmeninä. Jännitteistä huolimatta kirjastojen henkilöstö on tekemässä tiikerin-
loikkaa, jonka avulla myös tulevaisuuden tutkijoilla ja opiskelijoilla on käytössään
palveleva, ammattitaitoinen, vastuullinen ja intellektuaalista vapautta edistävä kir-
jasto.

Emme kuitenkaan vielä tiedä, mitä tulevina vuosina tapahtuu arvoille ja yh-
teisille merkityksille, kun kirjasto muuttuu yhteiseurooppalaiseksi digitaaliseksi
kirjastoksi ja kun yliopistokirjastot tarjoavat tiedeyhteisölle käyttöoikeuksia tietoon
omistamatta enää kokoelmia. Emme tiedä, mitä tapahtuu kirjastolle akateemisen
yhteisön kohtaamispaikkana, kun tietoverkkojen rooli kohtaamisen ja vuorovaiku-
tuksen välittäjinä edelleen kasvaa.  Emme myöskään vielä tiedä, mitä tapahtuu kir-
jastorakennukselle tiedon temppelinä, kun kirjasto on pääsääntöisesti tutkijan
pöydällä taikka järvenrannalla, jossa tutkija käyttää tarvitsemaansa tietoa verkko-
teitse. Sen näyttää vasta tulevaisuus.
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LIITE

ELÄMÄNTARINOIDEN KIRJOITUSPYYNTÖ (21.6.2001)

Yliopistokirjastojen henkilökunnalle

Pyydän ystävällisesti apuasi tutkimustyössäni, joka aiheena on TIETOYHTEIS-
KUNNAN JA DIGITALISOITUMISEN VAIKUTUKSET YLIOPISTOKIRJASTOJEN
HENKILÖKUNNAN ELÄMÄÄN, AJATTELUUN,  TYÖHÖN JA YHTEISÖÖN.
Tutkimus painottuu 1990-luvulle mutta ulottuu myös 1970 - 1980-luvuille.  Käytän
kirjallisia lähteitä selvittäessäni kirjastojen muutosta. Kaikkein oleellisinta aineistoa
ovat kuitenkin yliopistokirjastoissa työskentelevien omat elämänhistoriat sekä
haastattelut.

Kirjoita elämänhistoriaasi

Toivon, että kesän levon ja rentoutumisen ohessa pohdit oman elämäsi vaiheita ja
lähetät muistiinpanosi tutkimustani varten. Elämänhistoria voi edetä esim. aika-
jaksoittain. Ratkaisevaa on se, mitä asioita itse pidät tärkeinä. Tutkimuksen kannal-
ta kiinnostavia ovat mm. seuraavassa mainitut asiat. Kun työ vaikuttaa muuhun
elämään ja päinvastoin, olen kiitollinen myös henkilökohtaisesta aineistosta.

miten, miksi ja missä vaiheessa valitsit kirjastotyön?
millaisia käännekohtia elämääsi ja työhösi on sisältynyt?
onko elämässäsi ja työssäsi ollut kriisivaiheita? Kerro niistä ja niiden seurauk-
sista.
onko kirjastotyö se ura, josta haaveilit? Ellei, mistä haaveilit?
millaisia asioita elämässä pidät erityisen tärkeinä?
ovatko näkemyksesi muuttuneet ajan kuluessa? Mihin suuntaan?
missä ovat sinun tärkeimmät henkilöverkostosi (kotona, omalla työpaikalla,
harrastuksissa, yliopistossa, muualla)?
millaisena näet käynnissä olevan muutoksen, jossa julkaisut ja palvelut digitali-
soituvat?
mitä ajattelet tulevaisuudesta?

Missä muodossa ja milloin?

Kirjoittamisen muoto ja pituus on vapaa. Voit lähettää elämänhistoriasi joko nimel-
lä varustettuna tai nimettömänä. Pyydän, että joka tapauksessa liittäisit mukaan
seuraavia taustatietoja:

ikä, sukupuoli, syntymä-, asuin- ja työpaikkakunta, koulutus ja tiivis kuvaus
työtehtävistä. Mielellään myös yliopisto tai korkeakoulu, jossa työskentelet.
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Toivon saavani elämänhistoriaasi koskevan aineiston 15.8.2001 mennessä. Vastaan
mielelläni lisäkysymyksiin. Voit lähettää aineiston itsellesi parhaiten sopivalla ta-
valla:

sähköpostin liitetiedostona: kaisa.sinikara@helsinki.fi
postitse kotiin osoitteella: Kaisa Sinikara, Havukoskenkatu 3 B 8, 01360 Vantaa
Helsingin yliopiston sisäpostin kautta osoitteella: Kaisa Sinikara, Opiskelijakir-
jasto, PL 53 (Vuorikatu 7) (Helsingin yliopiston sisäpostia käyttäville). Merkitse
tällöin kuoreen ”väitöskirja-aineisto”.

Miksi tutkin kirjastoväen ajattelua ja maailmankuvaa?

Olen työskennellyt Helsingin yliopistossa yli 20 vuotta pääosin kirjastotehtävissä,
osaksi myös hallinnossa ja tuntiopettajana. Nykyinen työpaikkani on Helsingin
yliopiston Opiskelijakirjasto. Automaatio, tietoyhteiskuntakehitys ja digitalisoitu-
minen ovat muuttaneet merkittävästi kirjastotyötä ja herättänyt selvitystä vaativia
kysymyksiä.  Suurten muutosten vaikutuksia meihin kirjastoissa työskenteleviin
ihmisiin on kuitenkin tutkittu vähän. Haluan tutkimuksen kautta tehdä näkyväksi,
keitä me olemme ja mitä me ajattelemme. Olen saanut Suomen kulttuurirahaston
apurahan väitöskirjatyöhön, jota ohjaavat professori Juha Pentikäinen ja dosentti
Helena Helve Helsingin yliopistosta.

Miten käytän aineistoa?

Tutkimusta varten kirjoittamasi aineisto on tärkeä. Nimesi ja tunnistettavat elämä-
kertatiedot eivät tule näkyviin, vaikka lähettäisitkin ne kirjoituksen mukana. Toi-
von voivani jossain määrin käyttää sitaatteja saamastani aineistosta, sillä ne tuovat
elävän puheen ja kirjastoissa työskentelevien ihmisten äänen kuuluviin. Myös si-
taatteja käytetään niin, ettei kirjoittajaa tunnisteta. Voit myös kirjoittaa mukaan
omia toivomuksiasi aineiston käytöstä. Tutkimusaineiston arkistoinnissa noudate-
taan tutkimuseettisiä ja yksilöä koskevan tietosuojan periaatteita. Tietoja käytetään
vain tutkimustarkoitukseen.

Kiitos avustasi tutkimustyössäni! Hyvää ja rentouttavaa kesää!

Kaisa Sinikara

mailto:kaisa.sinikara@helsinki.fi

