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Merja Karivalo  
Kohti oppimiskeskusta  
Opiskelijakirjaston prosessikoulutus 2002 – 2003  
 
 
Puolentoista vuoden pituisen koulutusprojektin tavoitteeksi asetettiin kirjaston 
kokonaisprosessin ymmärtäminen osana uutta oppimiskeskusta, henkilöstön 
autonomisuuden lisääminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus viestinnässä, 
tiimityöskentelyyn oppiminen ja yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa. 
Tarkoituksena oli myös tukea henkilökuntaa hankkimaan ne taidot, joita 
modernit tietoammattilaiset tarvitsevat muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 
Työskentelyn pääpaino oli useissa rinnakkaisissa kehittämisprojekteissa, joita 
työstettiin koko prosessin ajan. Näitä tukemaan rakennettiin neljä koko 
henkilökunnalle tarkoitettua seminaaria sekä teemakoulutuspäiviä kolmelle 
suurryhmälle. Kukin projektiryhmä raportoi jatkuvasti väliseminaareissa ja 
raportointitilaisuuksissa projektinsa etenemisestä ja tuloksista muille ryhmille. 
Koulutusprojektin ohjaus tapahtui prosessikonsultoinnin keinoin. 
 
Helmikuussa 2002 pidettiin aloitusseminaari jossa luotiin innostava pohja 
pitkäjänteiselle työskentelylle. Koko henkilökunnalle selvitettiin mistä on 
kysymys, mitä tullaan tekemään ja miten. 
 
Henkilökunta jaettiin kolmeen suurryhmään:  
 

1. Asiakkuus,  
2. Kokoelmat,  
3. Tietojen hallinta.  

 
Aloitusseminaarin jälkeen kukin suurryhmä kokoontui aloittamaan 
projektityöskentelyn. Ryhmä valitsi aiheet ja kunkin aiheen toteuttamiseksi 
muodostettiin 3-5 hengen suuruinen ryhmä. Tämän jälkeen 
projektityöskentely ohjeistettiin. Tavoitteena oli valittuun, opiskelijakirjaston 
toimintaan liittyvään asiaan tai ongelmaan perehtyminen ja sen työstäminen 
käytännön ratkaisumalleiksi ja käytännön toteutukseksi.  
 
Ryhmien projektiaiheita olivat: 
 

- asiakkaan tuntemus 
- työtyytyväisyys 
- tiedotus 
- informaatiolukutaito 
- perehdytys 
- digiaineiston hankinta ja käyttö 
- kirjastoautomaatio 
- kokoelmastrategia 
- kokoelmien siirto 
- kokoelmatiedotus 
- strategia 

 



Helmi-toukokuun 2002 aikana valittua projektiaihetta työstettiin 
projektiryhmissä sekä itsenäisesti että ohjatusti. Keväällä pidettiin myös 
teemakoulutuspäivät hankintatyöstä, kokoelmista, asiakkuudesta, 
palvelukulttuurista ja tietojen hallinnasta. Näiden koulutuspäivien tavoitteena 
oli tukena tiedollisesti meneillään olevia projekteja ja antaa ideoita kirjaston 
toiminnan kehittämiseen sekä oppimiskeskuksen tuoman muutoksen ja 
uusien palveluiden käsittelyyn. 
 
 
Kesäkuun 2002 väliseminaarissa todettiin miten projektit edistyvät ja mitä on 
opittu. Miten oma työ, projektit ja kirjaston prosessit kytkeytyvät kirjaston 
toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja tavoitteisiin.  
 
 
Syksyn 2002 aikana työstettiin kehittämisprojekteja ja pidettiin jälkeen kolme 
teemakoulutuspäivää. Teemaprojektien rinnalla työskenteli strategiaryhmä, 
jonka projektina oli strategian uudistaminen ja luominen kirjastolle. Joulukuun 
2002 väliseminaarissa voitiin perehtyä strategiaryhmän työn tuloksiin ja peilata 
kehittämisprojekteja osana kirjaston strategiaa. 
 
 
Keväällä 2003 kehittämisprojektit saatettiin loppuun ja toukokuussa kukin 
projektiryhmä esitteli projektinsa tulokset muulle henkilökunnalle. 
 
 
Projekti päättyi kesäkuussa 2003, jolloin pidettiin loppuseminaari koko 
henkilökunnalle. Strategian pohjalta arvioitiin mihin ollaan päästy ja mitä on 
edessä. Koulutusprosessin aikana syntyneitä käytännön 
kehittämissuunnitelmia ja jo toteutettuja käytäntöjä peilattiin visioon ja 
strategiaan.  
 
Käytännönläheinen toimintatapa, jossa projektityöskentely nivoutui suoraan 
arkityöhön ja jossa tulokset näkyivät heti, tuki kirjaston muutosjohtamista kohti 
oppimiskeskusta ja uusia toimintamuotoja. Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys 
sekä palvelukulttuuri olivat voimakkaasti mukana lähes kaikissa projekteihin 
valituissa kehittämiskohteissa. 
 
 
Kuva kirjaston kokonaisprosessista muodostui osaprojektien työstämisestä ja 
uudella tavalla työstetyn strategian valmistumisesta kehykseksi toiminnan eri 
osille. 
 
Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli keskeisessä 
asemassa toiminnan kehittämisessä. Toimintamuotojen ja palvelukulttuurin 
muutosta käsittelivät pienryhmät kehittämistyössään voimakkaasti. Useampi 
ryhmä mietti viestinnän merkitystä työyhteisössä ja loi uusia toimintatapoja 
niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin viestintään. Kokoelmatyön kehittämisessä 
muutoksen välttämättömyys näkyi selvimmin.  
 



Oppimiskeskuksen uusien tilajärjestelyjen sekä asiakaspalvelun vaatimusten 
takia kokoelmat kokivat uuden aikakauden. Hyvät tietotekniset ratkaisut ovat 
tehokkaan työn välttämätön edellytys ja niinpä Opiskelijakirjaston toiminnalle 
tyypilliset erityispiirteet ja Voyager-järjestelmän kykenemättömyys vastata 
näihin haasteisiin keskusteluttivat henkilökuntaa koko prosessin ajan.  
 
Ryhmätyötaitoja opeteltiin projektityöskentelyn yhteydessä. Avoimuus 
lisääntyi pienryhmätyöskentelyn kautta. Muutosvastarinta uutta 
oppimiskeskusta kohtaan hävisi ja yhteinen käsitys asioista syntyi prosessin 
aikana. 
 
 
Kehittämisprosessi jatkuu 
 
Tämä puolentoista vuoden projekti oli alkuna kehittämisprosessille, joka jatkuu 
ja elää vahvana kirjastossa. Kaikki koulutuksen aikana työstetyt 
kehittämisprojektit ovat poikineet jatkoa. Muutamat suuremmat projektit jatkuvat 
vielä kehittämisprojekteina, mutta hyviä tuloksia saaneet pienemmät projektit 
ovat voineet jo siirtää osaamisensa ja kokemustietonsa käytännön toimintaan, 
jossa arkipäivän kehittämistyö jatkuu. 
 
Koko henkilöstö osallistui projektityöskentelyyn ja pienryhmät sitoutuivat 
ideoimaan ja kehittämään omaa kehittämispalaansa. Ryhmissä opittiin 
kokemuksen kautta tiimityön vaikeudet ja hienoudet. Avoin viestintä ryhmien 
sisällä ja ryhmien kesken miellettiin tärkeäksi ja sitä opeteltiinkin jatkuvasti 
projektien edetessä. 
 
 
Olen iloinen että sain olla ulkopuolisena ohjaajana mukana tässä 
muutosprosessissa. On ollut hienoa tutustua Opiskelijakirjastoon ja 
työskennellä todella mukavien ihmisten kanssa. Opiskelijakirjastossa jokainen 
on osaaja. 
  


