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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin yli 50-vuotiaiden kirjastoammattilaisten 
ammatti-identiteettiä. Ammatti-identiteetti kuvaa ihmisen ja työn välistä suhdetta. 
Siihen liittyvät sekä yksilön käsitykset työstä että ammattialan yhteiskunnalliset, 
kulttuuriset ja sosiaaliset käytännöt. Ammatti-identiteettiin kuuluvat myös työhön 
liittyvät arvot, tavoitteet ja uskomukset, sekä yksilön käsitykset siitä, miten hän 
ymmärtää itsensä suhteessa työhön. 
 
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat yli 50-vuotiaiden 
kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetin muodostumiseen. Nykyajan työelämää 
värittävät jatkuvat muutokset ja uuden oppimisen vaatimukset. Työntekijöiden 
ammatillisten taitojen arvostus vähenee, ja yhä enemmän painotetaan joustavuutta, 
muutoskykyä ja moniammatillisuutta. Kiinnostuksen kohteena olikin erityisesti se, miten 
ikääntyvät kirjastotyöntekijät rakentavat ammatti-identiteettiään nykyajan 
työelämässä, joka on muuttunut valtavasti siitä, kun he aloittivat työuransa. 
 
Tutkielman aineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
kirjastojen yli 50-vuotialta kirjastoammattilaisilta. Vastauksia kyselyyn tuli määräajassa 
111. Vastaukset teemoiteltiin, ja niistä hahmoteltiin yhteensä kuusi ammatti-
identiteettiin ja sen muodostumiseen vaikuttavaa teemaa. Näitä olivat työn mielekkyys, 
moniammatillisuus, elinikäinen oppiminen, työn muutokset, sosiaalinen ympäristö sekä 
työn merkityksellisyys. 
 
Tuloksista voitiin myös nähdä, mitä seikat vahvistivat ja mitkä heikensivät ammatti-
identiteettiä. Ikääntyvien kirjastoammattilaisten ammatti-identiteettiä vahvistivat työn 
yhteiskunnallinen merkitys ja arvostus, kirjastojen arvopohja, asiakastyö, hyvä 
työilmapiiri sekä työn sisällön mielekkyys ja monipuolisuus. Ammatti-identiteettiä sen 
sijaan heikensivät jatkuvat muutokset ja uuden oppimisen vaatimukset, kiihtyvä 
digitaalinen kehitys, organisaation huonot resurssit sekä lisääntyneet työtehtävät, kiire 
ja kuormitus. 
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1 JOHDANTO 

Koko yhteiskunta ja työelämä ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana 

merkittävästi. Teknologinen kehitys, toimintatapojen muutokset, moniammatillisuus, 

tuloksellisuus ja tehokkuus vaativat työntekijöiltä jatkuvaa kouluttautumista ja 

sopeutumiskykyä. Työelämän epävakaistuminen ja työn monimuotoistuminen ovat 

erityisen haastavia varttuneemmalle väelle (Ruoholinna, 2006, s. 155–156). Nykyajan 

työelämässä täytyykin olla valmis jatkuvaan muutokseen ja uuden oppimiseen, eikä 

pysyvää identiteettiä ole enää mielekästä ylläpitää. Identiteetin muokkaus voi olla 

kuitenkin vaikeampaa juuri vanhemmille sukupolville, sillä he ovat tottuneet 

pitkäaikaista sitoutumista ja työpaikkauskollisuutta korostavaan työelämään. (Vanttaja 

& Järvinen, 2006, s. 38) 

Yhteiskunnan ja työelämän muutoksessa identiteetti on näyttäytynyt ristiriistaisena ja 

ongelmallisena. Nykyään työn vaatimuksissa korostetaan jatkuvasti vahvalle ammatti-

identiteetille vastakkaisia seikkoja, kuten moniammatillisuutta, joustavuutta, elinikäistä 

oppimista ja jatkuvaa uusiutumista ja ammatillisten rajojen ylityksiä. Työelämän 

käytännöt ovat kuitenkin osoittaneet, että työntekijän käsitykset itsestä suhteessa 

ammattiin ja työhön ovat entistä tärkeämpiä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 26–

28). Lähes kaikki työntekijät joutuvat työuransa aikana kohtaamaan muutoksia, ja niin 

ammatin vaihtaminen kuin työroolien tai -tehtävien muutokset vaativat aina myös oman 

ammatti-identiteetin muutosta tai muokkausta (Eteläpelto, 2007, s. 94) 

Tutkielman keskeisimpänä tavoitteena olikin selvittää, miten ikääntyvät 

kirjastoammattilaiset rakentavat omaa ammatti-identiteettiään nykyajan työelämässä. 

Suomessa kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetin tutkinta on ollut suhteellisen 

vähäistä, ja se on painottunut enemmän 1970-1990-luvuille. Nykyaikaista tutkimusta ei 

siis ole juurikaan tehty. Usein tutkimuksissa on myös painotettu kirjastonhoitajien 

identiteettiä, joten tässä tutkielmassa haluttiin keskittyä kaikkien kirjastossa 

työskentelevien kirjastoammattilaisten ammatti-identiteettiin. Tutkielmassa haluttiin 
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myös nostaa keskiöön erityisesti ikääntyvien työntekijöiden kokemukset ammattistaan 

ja työstään, sillä ala on muuttunut valtavasti viime vuosikymmenien aikana. 

Ammatti-identiteettiä ovat tutkineet etenkin Anneli Eteläpelto ja Katja Vähäsantanen. 

He ymmärtävät ammatti-identiteetin yksilön elämänhistoriaan perustuvana käsityksenä 

itsestä suhteessa työhön. Ammatti-identiteettiin liittyvät myös käsitykset siitä, mihin 

yksilö työssään samaistuu ja mihin kokee kuuluvansa. Myös arvot, tavoitteet, 

uskomukset ja eettiset ulottuvuudet ovat oleellisia ammatti-identiteetin 

muodostuksessa. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 26). Eteläpellon (2007, s. 90) 

mukaan yksilön käsitysten lisäksi ammatti-identiteettiin liittyvät myös ammattialan 

yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset käytännöt. Kirjastonhoitajien ammatti-

identiteettiä ovat tutkineet etenkin Tuula H. Laaksovirta ja Marjatta Okko. Laaksovirta 

(1984, s. 542) on tutkinut kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä ja ammattikuvaa. Hän 

on kirjoittanut myös ammatin sisäisistä mielikuvista ja ulkopuolisista käsityksistä 

(Laaksovirta, 2000, s. 21–32). Okko (1987, s. 105–113) taas on tutkinut aihetta erityisesti 

käytännön kirjastotyön näkökulmasta.  

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat yli 50-vuotiaiden 

kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetin muodostumiseen, ja mitkä seikat 

vahvistavat tai heikentävät heidän ammatti-identiteettiään. Tutkielman aineisto 

kerättiin sähköisen kyselyn avulla Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoissa. Kyselyssä oli 

sekä avoimia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä, ja vastauksia kyselyyn saatiin 

määräajassa 111 kappaletta. Vastaukset teemoiteltiin, ja niistä muodostettiin yhteensä 

kuusi erilaista teemaa, jotka kuvaavat ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-

identiteetin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa käsitellään aiheen kannalta keskeisimpiä käsitteitä, joita ovat identiteetti, 

ammatti-identiteetti ja ammatillinen toimijuus. Käsitteiden määrittelyn lisäksi tässä 

luvussa tarkastellaan myös ammatti-identiteetin rakentumista, kirjastonhoitajien 

ammattikuvaa ja ammatti-identiteettiä sekä ikääntyvien työntekijöiden asemaa 

työelämässä ja elinikäistä oppimista. 

 

2.1 Identiteetti 

Länsimaisessa, yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa ihmisten käsitykset itsestään ja 

kysymykset identiteetistä eivät kosketa ainoastaan nuoria, vaan ne ovat läsnä koko 

ihmisen elämänkaaren ajan. Identiteetit ovat nousseet esiin myös yhteiskunnan 

muutoksen myötä, ja niiden on nähty nousevan erityisen tarkastelun kohteeksi silloin, 

kun niitä pidetään ongelmallisina tai niihin kohdistuu muutospaineita. Identiteettejä ei 

havaita kovin vahvasti silloin kun ne ovat muuttumattomia, yhdenmukaisia ja vakaita, 

mutta kun identiteetit epävakaistuvat ja muuttuvat epävarmoiksi, kiinnostus niihin 

kasvaa. (Eteläpelto, 2007, s. 92–93). Identiteetin muodostaminen on nykyään 

monitasoinen ja läpi elämän kestävä prosessi, ja se on entistä vaikeampi ja 

katkonaisempi sekä yksin tehtävä prosessi (Antikainen, Rinne & Koski, 2013, s. 283). 

Identiteetti on monitieteinen tutkimuskohde, eikä identiteetin kohdalla voidakaan 

puhua yhtenäisestä teoriasta. Identiteetin käsitteen sisältö on hajanainen, ja sitä 

määritellään ja sovelletaan eri tieteenaloilla eri tavalla. Identiteetti on ollut 

tutkimuskohteena esimerkiksi psykologiassa, filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. (Ropo, 

2015, s. 28–29). Identiteetin voidaan nähdä rakentuvan yksilön ja yhteiskunnan 

vuorovaikutuksessa, ja sen ymmärtämiseksi joudutaan kiinnittämään huomiota sekä 

yksilölliseen että sosiaaliseen todellisuuteen. Erilaiset identiteettiteoriat lähestyvät 

näitä yleensä eri näkökulmista ja painottavat joko yksilöllistä tai sosiaalista puolta. 

(Eteläpelto, 2007, s. 97). Esimerkiksi sosiologinen lähestymistapa määrittelee 

identiteetin yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen ilmiönä. Näitä ovat esimerkiksi 
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yhteiskuntaluokka, kansallisuus, etninen tausta, sukupuoli ja sukupuolisuus. 

Psykologisen lähestymistavan mukaan identiteetti taas nähdään yksilön piirteenä tai 

ominaisuutena. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yksilön toiminnan, ajattelutapojen ja 

käyttäytymisen ennakoimista ja ennustamista. (Ropo, 2015, s. 30–31). Identiteettiä 

voidaan analysoida myös eri näkökulmista, kuten kansallisena, kulttuurisena ja 

kielellisenä identiteettinä, sukupuoli-identiteettinä ja ammatti-identiteettinä 

(Eteläpelto, 2007, s. 96). 

Markku Vanttaja ja Tero Järvinen ymmärtävät identiteetin: 

”elämänmittaisena oppimisprosessina, jonka yhteydessä yksilö muodostaa 
käsityksen itsestään, omasta historiastaan, mahdollisuuksistaan ja 
suhteestaan yksilön ulkopuoliseen maailmaan.” (Vanttaja & Järvinen, 2006, 
s. 27) 

Identiteetti muodostuu sosialisaation kuluessa yksilön tietoisuuden ja sosiaalisen 

ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, ja myös erilaiset historialliset ja 

yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat yksilön identiteetin muodostumiseen. 

(Vanttaja & Järvinen, 2006, s. 27–28). Eteläpellon (2007, s. 96) mukaan identiteetti 

voidaan ymmärtää yksilön persoonallista ja sosiaalista todellisuutta välittäväksi ilmiöksi. 

Identiteetti rakentuu yksilön suhteesta sekä yhteiskunnan että yhteisön sosiaaliseen ja 

kulttuuriseen maisemaan. identiteetti nähdään usein kolmesta eri näkökulmasta: 

itseymmärryksen kautta, yksilön erityisyyteen ja yhteisyyteen liittyvänä sekä 

yhteisöllisen aseman kautta (Ropo, 2015, s. 27). Identiteetti-käsityksen kanssa käytetään 

usein lähes synonyymina esimerkiksi minäkäsitystä tai itsetuntoa (Stenström, 1993, s. 

31). Arkielämässä voidaan ajatella, että identiteetti tarkoittaa, keitä tunnemme 

olevamme ja mihin kuulumme. (Ropo, 2015, s. 27) 

 Identiteettien muodostuminen on nykyään monimutkaisempaa kuin aikaisemmin, kun 

elämäntavat ovat alkaneet eriytyä ja elämänpolut yksilöllistyä. Nykyään voidaankin 

puhua hajautuneesta, olosuhteita myötäilevästä rooli-identiteetistä, jonka 

muodostumiseen vaikuttavat voimakkaasti esimeriksi media ja kulttuuriteollisuus. 

(Vanttaja & Järvinen, 2006, s. 34–35). Nykyaikana identiteettiteoriat ovatkin jo 
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kiinnostuneita siitä, voiko identiteettejä ylipäätään muodostaa ja ylläpitää nyky-

yhteiskunnan nopeiden ja jatkuvien muutosten keskellä (Ropo, 2015, s. 27). 

 

2.2 Ammatti-identiteetti ja ammatillinen toimijuus 

Tässä alaluvussa määritellään, mitä ammatti-identiteetillä tarkoitetaan, ja mitkä eri asiat 

vaikuttavat ammatti-identiteetin rakentumiseen. Lopuksi kerrotaan, mitä ammatillinen 

toimijuus tarkoittaa, ja miten se on yhteydessä ammatti-identiteettiin ja sen 

muodostamiseen. 

 

2.2.1 Ammatti-identiteetin määrittely 

Tuula H. Laaksovirta on määritellyt ammatti-identiteetin 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.” (Laaksovirta, 2000, s. 32) 

Anneli Eteläpellon (2007, 90) mukaan työhön liittyvä identiteetti kuvaa ihmisen ja työn 

välistä suhdetta. Siihen liittyy niin ammattialan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset käytännöt kuin myös yksilön rakentamat merkitykset, käsitykset ja 

tulevaisuuden odotukset työstä. Vaikka työhön liittyvät identiteetit ovat hyvin yksilöllisiä 

ja omaan elämänhistoriaan pohjautuvia, liittyy niihin aina kulttuuriin, 

koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoiden rakenteeseen sekä ikäluokkaan ja 

sukupuoleen liittyviä tekijöitä (Olesen, 2001, s. 291). Ammatti-identiteetti voidaan 

määritellä rakennelmaksi uskomuksia, arvoja, motiiveja, ominaisuuksia ja kokemuksia, 

joiden mukaan yksilö määrittää oman ammatillisen roolinsa (Ibarra, 1999, s. 764). 

Meijers (1998, s. 191) näkee ammatti-identiteetti erilaisten minäkuvien rakenteena, 

jotka linkittyvät yksilön omiin motivaatioihin, kiinnostuksiin ja kykyihin sekä sopiviin 

työrooleihin. 



 

6 

 

Eteläpellon ja Vähäsantasen (2010, s. 26) mukaan ammatillinen identiteetti voidaan 

nähdä omaan elämänhistoriaan perustuvana käsityksenä itsestä ammatillisena 

toimijana, johon kuuluvat esimerkiksi käsitykset itsestä suhteessa työhön ja 

ammatillisuuteen, tulevaisuuden odotukset ja se, millaiseksi hän työssään haluaa tulla. 

Ammatillisessa identiteetissä tärkeää on myös käsitykset siitä, mihin ihminen samaistuu 

ja kokee kuuluvansa, mihin hän sitoutuu työssään ja mitä hän pitää tärkeänä. Myös työtä 

koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja uskomukset ovat olennainen 

osa ammatillista identiteettiä.  

Stenström (1993, s. 38) määrittelee ammatillisen identiteetin omaavan henkilön 

sellaiseksi henkilöksi, jolla on ammatin vaatimat taidot ja vastuu, ja hän on tietoinen 

sekä omista resursseistaan ja rajoituksistaan. Henkilö pyrkii kehittämään taitojaan ja 

ominaisuuksiaan sekä samaistumaan omaan ammattiryhmäänsä ja sen normeihin ja 

etiikkaan. Ammatillinen identiteetti kehittyy myös sosialisaation kautta, jolloin yksilö 

näkee itsensä osana yhteiskuntaa, yhteisöä ja yhteistä työprosessia. Ammatti-

identiteettiä voidaan tarkastella myös ammattiryhmän kautta, jolloin huomio kiinnittyy 

siihen, miten ammattiryhmä kokee itsensä. Ammatin ja ammattiryhmän identiteetin 

muodostaa tietoisuus omista pyrkimyksistä, päämääristä ja rooleista. Ammatti-

identiteetti voidaan nähdä myös siltä kannalta, mikä on ammattiryhmän oma näkemys 

siitä, mitä se on ja mihin se pyrkii, ja toisaalta miten muut mieltävät ammatin. 

Ammattiryhmän identiteettiin voivat vaikuttaa selkiyttävästi esimerkiksi oma 

koulutusinstituutio, jäsentynyt toimenkuva, yhteiskunnan arvostus sekä toiminnan 

tärkeys ja välttämättömyys yhteiskunnalle. 

Työ- ja ammatti-identiteetti saavat hyvin erilaisia merkityksiä eri yksilöillä. Joillekin työ 

on keskeinen persoonallisen identiteetin rakentaja, toisille taas työ on väline muiden 

elämänarvojen toteuttamiseen. Ammatillinen identiteetti onkin syytä nähdä yksilön 

laajemman persoonallisen identiteetin osana. Se on läheisesti sidoksissa sosiaaliseen 

aspektiin, mutta sisältää myös persoonallisen puolen. Erilaiset teoriat painottavat eri 

tavoin näiden kahden osuutta identiteetin rakentumisessa, mutta parhaassa 

tapauksessa ammatillisen identiteetin neuvottelu on aina persoonallisen ja sosiaalisen 
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vuoropuhelua. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2010, s. 32, 43–44). Ammatti-identiteetin 

rakentumiseen kuuluu niin sosiokulttuuriset arvot, normit ja olosuhteet, kuin yksilön 

elämänhistoria ja oman näkemykset ja uskomukset (Vähäsantanen, 2007, s. 157). 

Työntekijän työuran eri vaiheissa persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin painotukset 

todennäköisesti vaihtelevat: työuran alussa on todennäköistä, että identiteetin 

rakentamisessa korostuu työyhteisöön sosiaalistuminen, ja kun kokemus lisääntyy ja 

yhteisöön kuuluminen vahvistuu, saa persoonallinen identiteetin rakentuminen lisää 

painoarvoa. Kuitenkin monissa traditionaalisissa ammateissa identiteettiä rakennetaan 

edelleen enemmän sosiaalisesti ja perinteisesti ammatteihin samastumalla. Yksilöllinen 

ja persoonallinen identiteetti sen sijaan korostuvat aloilla, joissa vaaditaan luovaa ja 

persoonallista työotetta sekä muutosta ja jatkuvaa oppimista. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2010, s. 32, 44–45)  

Ammattiin tai työhön liittyvään identiteettiin on olemassa useampia erilaisia käsitteitä. 

Ammatti-identiteetin lisäksi voidaan puhua myös ammatillisesta identiteetistä, työhön 

liittyvästä identiteetistä tai työidentiteetistä. Eteläpellon (2007, s. 90) mukaan yleensä 

suomen kielessä työhön liittyvä identiteetti tarkoittaa termin laajinta merkitystä, ja 

suppeammassa muodossa puhutaan työidentiteetistä. Ammatti-identiteetti tai 

ammatillinen identiteetti on vielä spesifimpi termi. Stenström (1993, s. 31) näkee 

ammatillisen identiteetin laajempana käsitteenä kuin ammatti-identiteetin. Hänen 

mukaansa termi ammatti-identiteetti sisältää ajatuksen, että kyseessä on ennemmin 

työelämässä kuin esimerkiksi koulutuksen aikana muotoutuva identiteetti, ja näin ollen 

rajatumpi käsite. Tässä tutkimuksessa ammattiin tai työhön liittyvästä identiteetistä 

käytetään yhtenäistä termiä ammatti-identiteetti, sillä tutkimus käsittelee selkeästi 

tiettyä ammattialaa. 
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2.2.2 Ammatti-identiteetin rakentuminen 

Ammatillisen identiteetin käsite on kokenut radikaaleja muutoksia. Nykyään ajatellaan, 

että identiteetti on ennemminkin pirstaloitunut ja tilanteesta toiseen muuttuva, kuin 

yhtenäinen ja suhteellisen vakaa. Nykyään myös yhä useampaa työntekijää koskettaa 

jatkuva oman ammatti-identiteetin rakentaminen ja osaamisen uudelleenmäärittely. 

(Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 27–28). Nykyaikaisessa yhteiskunnassa sosiaalinen 

ja työhön liittyvä epävarmuus kasvaa ja ammatillisten taitojen merkitys vähenee. Sen 

sijaan painotetaan työntekijöiden henkilökohtaisia luonteenpiirteitä, kuten 

joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Ennen ammatti-identiteetti kehittyi usein 

tiedostamatta sosialisaatioprosessin myötä, mutta nykyään yksilön täytyy itse 

muodostaa ammatti-identiteetti ja myös määritellä, mitkä osat työstä sopivat omaan 

identiteettiin. (Meijers, 1998, s. 192–193) 

Ammatti-identiteetti ei ole vain kokoelma tietoja itsestään tai työkokemuksistaan, vaan 

yksilön itsensä täytyy aktiivisesti työstää ja antaa merkitys näille tiedoille. Näitä 

merkityksiä voidaan pitää havaintoina, jotka ovat tasapainossa tahdon ja tunteiden 

kanssa. Merkityksenantoprosessi on jatkuva, sosiaalinen prosessi, jossa yksilö 

neuvottelee sekä itsensä että muiden kanssa siitä, miten tulkita todellisuutta. (Meijers, 

1998, s. 200–201). Olesen (2001, s. 296–297) näkee, että ammatti-identiteetin 

muodostaminen on jatkuva prosessi, johon vaikuttavat sosiaaliset suhteen muiden 

ihmisten kanssa sekä tavoitteet, muutokset ja työkäytännöt. Työssä kehittyminen, 

oppiminen ja kouluttautuminen kietoutuvat vahvasti yhteen elämänhistorian kanssa. 

Ibarran (1999, s. 765) mukaan ammatti-identiteetti muodostuu ajan kuluessa 

kokemuksen ja palautteen myötä, joiden avulla yksilö voi saada käsityksen pysyvistä 

arvoista, mieltymyksistä ja kyvyistä.  

Meijers (1998, s. 202–203) näkee, että ammatti-identiteetin muodostaminen on 

oppimisprosessi, jossa uutta tietoa yhdistetään jatkuvasti jo olemassa olevaan tietoon, 

ja oppijaa rohkaistaan tietoisesti kehittämään ajatteluaan. Vahvan oppimisympäristön 

pitää olla toimivia ja todenmukaisia, jotta oppija on tietoinen olosuhteista ja siitä, miten 

tietoja soveltaa ja käyttää. On myös tärkeää, että oppimisympäristöt aktioivat ja 
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tarjoavat sekä käyttäytymismalleja ja asiantuntijuutta että valmennusta. Vahva 

oppimisympäristö myös antaa oppijoiden vähitellen ottaa vastuuta omasta 

oppimisestaan ja kehittää tietoisuutta oppijan omista kyvyistä.  

Myös koulutus vaikuttaa ammatti-identiteetin muodostumiseen. Ammatti-identiteetti 

alkaa muodostumaan jo ennen opintojen alkua, ammatinvalintavaiheessa, ja jatkuu läpi 

koulutuksen. Nykyään ammatinvalintapäätökset eivät ole enää pelkästään nuorten vaan 

myös aikuisten kohdalla ajankohtaisia, kun yhä useampi aikuinenkin vaihtaa ammattia 

työuransa aikana. (Stenström, 1993, s. 38–39). Ammatti-identiteetin muodostumiseen 

koulutuksen aikana vaikuttavat sekä koulutukseen sisältyvät aktiviteetit että opiskelijan 

omaan ympäristöön ja toimintaan liittyvät asiat. Esimerkiksi roolimallit, 

työelämäyhteydet ja opiskelijan aikaisempi työkokemus, mutta toisaalta myös opiskelija 

epärealistiset näkemykset ammatista voivat vaikuttaa ammatti-identiteetin 

kehittymiseen. Jos ammatti-identiteetti on vielä koulutuksen päätyttyäkin vajavainen, 

voi se tuoda ongelmia myös työelämään ja näkyä huonoina työsuorituksina ja 

motivaation puutteena. (Kärnä, 2015. s. 83–84) 

Eri aikoina ammatillista identiteettiä on rakennettu erilaisin tavoin. Käsityömainen, 

teollinen ja jälkiteollinen tuotantotapa ovat luoneet ammatillisen identiteetin 

rakentamiselle erilaiset puitteet, ja ne ovat eronneet huomattavasti toisistaan. 

Käsityöläisen ammatillinen identiteetti rakentui traditioon samaistumalla, ja osaaminen 

kehittyi omaksumalla ja noudattamalla vakiintuneita käytäntöjä. Käsityöläinen samastui 

sosiaaliluokkaan ja ammattiin, ja ammattiin kasvettiin ammattikiltojen ja oppipoika-

mestarijärjestelmän kautta. Teollinen tuotantotapa sen sijaan perustui sääntöjen ja 

valmiiksi määriteltyjen suoritustapojen omaksumiseen, joilla pyrittiin tehokkuuteen ja 

kontrolliin. Identiteettiä määrittelivät ja ohjasivat käsitykset tehokkaasta ja teknisesti 

taitavasta työntekijästä. Työntekijät noudattivat johtoportaan määrittämiä 

suoritustapoja, ja koulutusta sekä arviointia ohjasivat ennalta määritellyt taidot ja 

kompetenssit. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 29–31) 

Jälkiteollisessa tuotantotavassa huomio siirtyy tarkoista tiedoista ja taidoista yrityksen 

arvojen, kulttuurin ja sitoutumisen tuottamiseen. Organisaatiota ei enää nähdä 
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hierarkkisena ja patriarkaalisena, vaan verkostoina ja tiimeinä: toisaalta jälkiteollisen 

ajan organisaatioihin liitetään usein myös esimerkiksi hajautettu päätöksenteko sekä 

epäselvyyden ja epävarmuuden sieto. Työntekijän identiteettiin pyritään vaikuttamaan 

niin, että se olisi linjassa yrityksen kulttuurin ja ydinarvojen kanssa. Ihmisiä kannustetaan 

joustavuuteen, valintoihin, erilaisuuteen, itseohjautuvaan toimintaan sekä jatkuvaan 

oppimiseen. Identiteetin rakentamisessa käydään kamppailua siitä, miten työntekijät 

näkevät itsensä suhteessa yrityksen arvoihin, kulttuuriin ja tavoitteisiin. Usein 

organisaatioissa jälkiteollisen ja teollisen ajan tuottamismallit elävät rinnakkain, ja 

työntekijät rakentavat identiteettiään moninaisten ja osin myös vastakkaisten 

ideologioiden risteyksessä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 30–31) 

Filanderin (2006, s. 51–54) mukaan nykyajan tietoyhteiskunnassa tarvitaankin 

perinteisten ammatti-ihmisten sijaan työelämän uusin ehtoihin sopeutuvia osaajia, 

jotka ovat jatkuvasti valmiita ylittämään vakiintuneita ammatillisia työnkuvia ja 

sosiaalisia rakenteita. Ammatin sijasta kiinnitytään työpaikkaan ja työorganisaatioon, ja 

yleiset työelämätaidot sekä työpaikkakohtaiset osaamisvalmiudet korvaavat 

pysyväluonteiset ammatilliset perustaidot. Kiinteistä ammatillisista identiteeteistä 

siirrytään kohti yhteistä työmaata, ja työntekijät sosiaalistuvat ennemmin työyhteisön 

jäseniksi kuin oman ammattikulttuurinsa edustajiksi. Laaja-alainen yleisosaaminen ja 

monitaitoisuus on tärkeämpää kuin tiettyjen rajattujen työtehtävien hyvä 

suorittaminen, ja yleisosaajia sitoutetaan ammatin sijasta tiimiin, työpaikkaan ja 

organisaatioon. Toisaalta yleisosaajuus on väistämättä myös pinnallisempaa ja 

hajanaisempaa ja siitä puuttuu yhteen sitova ammatti-identiteetti.  

Walsh ja Gordon (2008, s. 47–48) ovat tutkineet, miten identifioitumisella 

organisaatioon ja/tai ammattiin voidaan rakentaa ammatti-identiteettiä. Tutkijoiden 

mukaan työidentiteetti koostuu kokoelmasta organisaatioon, ammattiin ja yksilön 

muihin identiteetteihin liittyvistä identiteeteistä, jotka vaikuttavat edelleen siihen, mitä 

rooleja työntekijät omaksuvat ja miten he käyttäytyvät työssään. Yksilöt luovat 

työidentiteettiä erilaisten sosiaalisten ryhmien tarjoamista identiteeteistä: erilaiset 

ryhmät tarjoavat erilaisia jäsenidentiteettejä, joita yksilö liittää yhteen oman 
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identiteettinsä kanssa. Tärkeimmät yksilön työidentiteettiin vaikuttavat ryhmät ovat 

organisaatio- ja ammattiryhmä. Identiteetit muodostuvat kanssakäymisessä muiden 

kanssa, ja kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. 

Identifioituminen organisaatioon on monimutkainen ja monitahoinen prosessi. Yksilöt 

yleensä määrittelevät organisaation identiteettiä sekä virallisten 

organisaatiokäytäntöjen että epävirallisen, muiden kanssa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen perusteella.  Näitä voivat olla aina kahvihuoneessa tapahtuva 

kanssakäyminen tai organisaation viralliset tiedotukset. Yksilöt muodostavat tulkintoja 

organisaation luonteesta sekä tietoisesti että tiedostamatta, ja jos nämä tulkinnat 

vahvistavat positiivisesti heidän käsityksiänsä itsestään, identifioituvat he 

todennäköisesti vahvemmin organisaation jäseneksi. Yksilöt käyttävät organisaatio- tai 

ammattiryhmää identiteetin muodostuksessa varsinkin, jos ryhmät parantavat asemaa. 

Jos yksilöt havaitsevat, että ryhmän jäsenenä he voivat positiivisesti erottua muista, 

käyttävät he todennäköisemmin ryhmää oman identiteettinsä muodostamiseen. (Walsh 

& Gordon, 2008, s. 49–50) 

Walshin ja Gordonin (2008, s. 51–54) mukaan yksilöt voivat identifioitua pelkästään 

organisaation, mutta monilla myös ammatti vaikuttaa työidentiteetin muodostumiseen. 

Ammatit voivat myös muodostaa organisaatioista erillään oman kulttuurin, ja luoda 

arvoja, normeja ja uskomuksia. Ammatti voi olla tärkeä osa yksilön ammatti-

identiteettiä, ja antaa ammattiryhmän jäsenille yhteenkuuluvuuden tunteen. Yksilö voi 

myös muodostaa työidentiteetin sekä ammatin, että organisaation perusteella. Jos 

ryhmien kesken on eroavaisuuksia, valitsee yksilö todennäköisemmin sen ryhmän, jonka 

kautta hän voi parantaa asemaansa ja erottua muista positiivisesti. 

Ibarra (1999, s. 764, 773) on tutkinut työntekijöiden ammatti-identiteetin muuttumista 

työn ja työtehtävien muuttumisen yhteydessä. Ibarran tutkimuksen mukaan työntekijä 

voi kokeilla erilaisia väliaikaisia minäkuvia (provisional selves) yrittäessään sopeutua 

uuteen ammatilliseen rooliin. Työntekijä ikään kuin sovittaa olemassa olevia kykyjään 

yhteen uudessa ammattiroolissa tarvittavien kykyjen ja asenteiden kanssa. Ibarra löysi 

tutkimuksessaan kolme erilaista tapaa, miten työntekijät yrittivät sopeutua uuteen 



 

12 

 

rooliin: roolimallien tarkkailu, väliaikaisten minäkuvien kokeilu sekä tulosten tarkkailu 

ulkoisen ja sisäisen palautteen perusteella. Työntekijät käyttävät näitä väliaikaisia 

ratkaisuja sovitellessaan nykyisiä kykyjä yhteen uudessa roolissa tarvittavien taitojen 

kanssa. Nämä välivaiheet ovat tärkeä kehitysvaihe uuteen rooliin sopeutuessa, ja 

työntekijät rakensivat omaa ammatti-identiteettiä aktiivisesti. 

Simone Kirpal (2004, s. 199, 202-203) on tutkinut eurooppalaisia työidentiteettejä 

laajassa tutkimuksessa, jossa tutkimuskohteena oli se, miten työntekijät rakentavat 

omaa työidentiteettiään muuttuvissa olosuhteissa ja muuttuvilla työmarkkinoilla. Yksi 

tutkimuksen tavoitteista oli selvittää, mitä strategioita työntekijät käyttävät yrittäessään 

selvitä muutoksista ja uusista vaatimuksista työssä, ja miten ne vaikuttavat heidän 

ammatti-identiteettiinsä. Tutkimuksessa työidentiteetit nähtiin moniulotteisena 

ilmiönä, ja ne käsitettiin neljän ulottuvuuden kautta: historiallisen, taloudellisen, 

sosiaalisen ja yksilöllis-psykologisen. Historialliseen ulottuvuuteen kuuluvat kansalliset 

käytännöt ja perinteet, jotka muovaavat työmarkkinoita, työllisyysmalleja tai 

koulutusjärjestelmiä. Taloudellisella ulottuvuudella taas käsitetään pääoman ja työn 

suhteeseen liittyvät tekijät. Nämä kansalliset ja taloudelliset tekijät nähdään yleensä 

rakenteellisina muuttujina työidentiteettien muodostuksessa. Sosiaalinen ulottuvuus 

korostaa sitä, että ammatti-identiteettien ymmärrettiin alun perin kehittyvän 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa; esimerkiksi kollegoiden, ammattiryhmien ja 

erilaisten instituutioiden vuorovaikutuksessa. Yksilöllis-psykologinen ulottuvuus kattaa 

henkilöiden yksilöllisen kehityksen, johon kuuluvat esimerkiksi työura ja sen kehitys sekä 

yksilölliset näkemykset, kuten työn merkityksellisyys, asenteet, oppiminen ja työhön 

sitoutuminen. 

Tutkimuksessa tuli esiin erilaisia työidentiteettityyppejä. Näiden tyyppien ääripäissä 

olivat klassinen ja joustava työidentiteettityyppi, jotka voidaan nähdä toistensa 

vastakohtina suhtautumisessa joustavuuteen ja muutoksiin. Klassiset 

työidentiteettityypit samaistuivat yleensä ammattiin, yritykseen, tuotteeseen tai 

työtehtäviin, ja yrittivät pitää kiinni perinteistä ja vastustaa muutospaineita. Monille 

tämäntyyppisille työntekijöille muutokset näyttäytyivät konflikteina, koska heillä ei ollut 
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keinoja tai resursseja sopeutua uusiin vaatimuksiin esimerkiksi motivaation, 

ominaisuuksien tai itseluottamuksen puutteen vuoksi. He kokivat usein, että muutokset 

eivät ole avoimia, ennustettavia tai heidän kontrolloitavissa. Toisessa päässä taas olivat 

ne työntekijät, joille oli kehittynyt joustava työidentiteetti. Heidän työidentiteettinsä 

ovat erittäin yksilöllisiä, ja ne perustuvat henkilökohtaisiin taitoihin, jatkuvaan 

oppimiseen ja projektiluontoiseen työasenteeseen. He ennakoivat ja sisäistävät 

jatkuvasti muutoksia ja pyrkivät jatkuvasti etsimään ja kehittämään omia tavoitteitaan, 

ammatillista osaamista ja itsetuntemusta. Suurin osa tutkittavista kuitenkin kehitti 

erilaisia sopeutumismuotoja, jotka voivat olla hyvin monimuotoisia ja muuttuvia. (Kirpal, 

2004, s. 215–218). 

Työidentiteeteiltä vaaditaan nykyään yhä enemmän joustavuutta ja yrittäjämäistä 

työasennetta. Kirpalin (2004, s. 218-219) tutkimuksen mukaan tällainen työidentiteetti 

oli kuitenkin poikkeuksellista, eikä työntekijöillä ollut resursseja selviytyä muuttuvan 

työympäristön vaatimuksista. Tämä johtaa usein stressiin sekä työn hallinnan ja 

sitoutumisen puutteeseen. Työntekijät tarvitsevat tukea ja ohjausta selviytyäkseen 

muuttuva työympäristön ja joustavuuden vaatimuksista. Tutkimuksen mukaan näytti 

kuitenkin siltä, että useimmissa ammattiryhmissä tuki ammatti-identiteettityöhön on 

riittämätöntä tai sitä on tuskin lainkaan. Monet työntekijät kokivat myös paineita 

jatkuvasta uuden oppimisesta työnsä ohella. 

Myös Eteläpellon, Hökän, Paloniemen ja Vähäsantasen (2014, s. 19) mukaan ammatti-

identiteetin muokkaaminen edellyttää sitä, että työntekijöillä on mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisöön. Vähäiset vaikutusmahdollisuudet sen sijaan 

heikentävät työntekijöiden aloitteellisuutta, luovuutta ja innovatiivisuutta. Jos yksilöillä 

ei ole aikaa, tilaa tai resursseja ammatti-identiteetin muokkaamiseen, voi se 

pahimmillaan johtaa identiteetin rapautumiseen, turhautumiseen, 

sitoutumattomuuteen, uupumiseen, vastarintaan ja työn mielekkyyden katoamiseen. 

Vaarana on, että uudistukset jäävät pinnallisiksi, eikä todellista muutosta välttämättä 

tapahdu.  
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2.2.3 Ammatillinen toimijuus 

Ammatillisen toimijuuden käsitteestä on tullut yksi ajankohtaisimmista aiheista 

työelämän tutkimisessa. Ammatillinen toimijuus nähdään merkittävänä esimerkiksi 

yksilöiden oppimiselle ja organisaation kehittymiselle, työntekijöiden luovuudelle, 

hyvinvoinnille, työn mielekkyydelle sekä ammatti-identiteetin kehittymiselle. 

(Vähäsantanen, Paloniemi, Räikkönen, Hökkä & Eteläpelto, 2017, s. 15). Toimijuuden 

käsite on moniselitteinen ja monitieteinen, ja sitä on käytetty esimerkiksi kasvatuksen 

ja aikuiskasvatuksen, sosiologian, psykologian ja naistutkimuksen alueilla (Eteläpelto, 

Vähäsantanen, Hökkä, & Paloniemi, 2014, s. 202–203). Tässä tutkimuksessa ammatillista 

toimijuutta tarkastellaan lähinnä Anneli Eteläpellon, Katja Vähäsantasen, Päivi Hökän ja 

Susanna Paloniemen tutkimusten ja näkemysten perusteella. 

Ammatti-identiteetti ja ammatillinen toimijuus ovat monin tavoin yhteydessä toisiinsa. 

Ammatillisen identiteetin uudelleen neuvottelu ja rakentaminen edellyttävät aina 

jonkinlaista toimijuutta. Yksilöiden ammatti-identiteetti - esimerkiksi omat arvot, etiikka 

ja ihanteet - vaikuttavat siihen, millaista toimijuutta yksilöt harjoittavat, ja millaisia 

valintoja he tekevät. Ammatillista toimijuutta siis tarvitaan ammatillisen identiteetin 

muokkaamiseen ja uudelleenrakentamiseen. Ammatillisen toimijuuden käsitetään 

yleensä olevan aktiivista, aloitteellista ja osallistavaa oman työn hallintaa, ja se on 

läheisesti yhteydessä persoonalliseen ja ammatilliseen identiteettiin, ammatilliseen 

osaamiseen ja yksilön työhistoriaan. (Eteläpelto, Vähäsantanen, Paloniemi & Hökkä, 

2017, s. 7–10) 

Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä ja Paloniemi (2017, s. 7–8) ovat omien tutkimustensa 

ja erilasten lähestymistapojen analysoinnin pohjalta päätyneet siihen, että ammatillista 

toimijuutta tulisi tarkastella subjektilähtöisestä sosiokulttuurisesta näkökulmasta. 

Lähestymistavassa ammatillinen toimijuus on vahvasti yhteydessä yksilön 

persoonalliseen ja ammatilliseen identiteettiin. Subjektilähtöisessä sosiokulttuurisessa 

näkökulmassa huomio kiinnittyy sekä sosiaaliseen kontekstiin (esimerkiksi sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin resursseihin) sekä yksilön persoonallisiin tekijöihin (esimerkiksi työhön 
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liittyviin kokemuksiin, tulevaisuuden odotuksiin ja tavoitteisiin) ja niiden suhteeseen 

(Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen, 2010, s. 144). 

Ammatillinen toimijuus on tiiviisti yhteydessä ammatillisiin identiteetteihin, 

osaamiseen, työhistoriaan ja työpaikkojen sosiaalisiin, kulttuurisiin ja materiaalisiin 

olosuhteisiin (kuvio 1). Työelämässä ammatillinen toimijuus liittyy esimerkiksi 

työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin, osallisuuteen, innovatiivisuuteen, 

työkäytäntöjen kehittämiseen ja ammatillisen identiteetin uudistumiseen (Eteläpelto 

ym., 2014, s. 17) 

 

Kuva 1. Ammatillinen toimijuus subjektilähtöisen sosiokulttuurisen lähestymistavan näkökulmasta.  

(Eteläpelto, Hökkä, Paloniemi & Vähäsantanen, 2014, s. 22) 

 

Sekä ammatillinen toimijuus että ammatti-identiteetti ovat tärkeässä asemassa uuden 

oppimisessa ja muutoksessa. Työelämä on nykyään jatkuvassa muutoksessa, ja 

työyhteisö on usein jakaantunut muutosten keskellä. Toiset tarttuvat herkemmin 

uudistuksiin, ovat kehittämässä ja toteuttamassa niitä, ja pitävät muutoksia innostavina 

tai vähintään välttämättöminä. Toisille ne taas ovat omia perusteita koko ajan muuttava, 

ja jaksamista ja pätevyyttä koetteleva uhka. (Julkunen, 2007, s. 24–25). 

Muutostilanteissa yksilöiltä edellytetään yleensä identiteettityötä, ja ammatillinen 
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toimijuus voi ilmetä sekä identiteetin ylläpitämisenä että sen muuttamisena (Hökkä ym., 

2010, s. 152). Muutoksessa korostuu myös johtamisen merkitys, ja erityisen tärkeää on 

työntekijöiden ammatillista toimijuutta vahvistava, työidentiteettejä ymmärtävä sekä 

organisaation toiminnan uudistamista tukeva johtaminen (Eteläpelto ym., 2014, s. 20). 

Positiivisista ja myönteisistä tunteista huolimatta muutokset, paine ja kiireet kuluttavat 

usein työntekijöitä sekä työn mielekkyyttä ja horjuttavat ammatillisia identiteettejä. 

Huolia ja murheita herää erityisesti, kun työntekijä ei enää koe sopivansa työhön ja 

siihen, mitä tekee. (Vähäsantanen, Hökkä, Paloniemi, Herranen & Eteläpelto, 2014, s. 

67). Muutostilanteet ovat siis usein vaativia, ja työn tai työympäristön muuttuessa 

työntekijät myös muokkaavat ammatti-identiteettiään suhteessa muutokseen. 

Muutoksen myötä työntekijöille tulee tarve tarkastella omia ammatillisia tavoitteitaan 

ja sitoumuksiaan, ja työstää käsityksiä itsestään ammatillisena toimijana: kuka olen, 

mihin kuulun työssäni ja millaisiin tavoitteisiin ja normeihin sitoudun. Muutosten 

onnistunut läpivienti edellyttää työidentiteettien työstämistä. Työyhteisöissä tulisi olla 

vaikutusmahdollisuuksia oman toiminnan ja työkäytäntöjen kehittämiseen sekä siihen 

osallistumiseen ja vaikuttamiseen. (Eteläpelto ym., 2017, s. 6–7). 

 

 

2.3 Kirjastotyöntekijöiden ammattikuva ja ammatit-identiteetti 

Kirjastontyöntekijöiden ammattiin ja identiteettiin liittyvät tutkimukset ovat pääasiassa 

käsitelleet joko kirjastonhoitajien ammattikuvaa tai ammatti-identiteettiä. 

Ammattikuva ja ammatti-identiteetti eroavat toisistaan siinä, että ammatti-identiteetillä 

tarkoitetaan yksilön omaa käsitystä omasta työhön liittyvästä identiteetistä, kun taas 

ammattikuva on mielikuva tietysti ammatista ja sen sisällöstä ja merkityksestä. (Sinikara 

2007, s. 26). Ammattikuva on usein ulkopuolisten tai ammattiryhmän käsitys tietystä 

ammatista, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi palkkaus, tehtävät, koulutus, 

yhteiskunnallinen tehtävä ja instituution historia. Ammattikuva myös yleensä perustuu 

ammatin historiaan ja nykyisyyteen. (Laaksovirta 1984, s. 542). Ammattikuvaa 
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käsitellään tutkimuksessa ainoastaan tässä alaluvussa, kun luodaan katsaus 

kirjastonhoitajien ammattikuvaan ja ammatti-identiteettiin liittyviin tutkimuksiin. 

Kansainvälinen tutkimus kirjastonhoitajien ammattikuvasta on painottunut esimerkiksi 

ammatin arvostukseen, muuttuviin rooleihin sekä tietoyhteiskunnan haasteisiin 

(Sinikara, 2007, s. 26). Usein myös tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi 

kirjastonhoitajien imago, status ja maine. Kirjastonhoitajien ammattikuvaa on tutkittu 

esimerkiksi ulkopuolisten mielikuvien ja populaarikulttuurissa esiintyvien 

stereotypioiden näkökulmasta. Kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä on myös 

tutkittu opettamisen ja opettajan roolin näkökulmasta. (Hicks, 2014, s. 251).  

Deborah Hicks (2014, s. 252, 266) on tutkinut kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä 

tarkastelemalla heidän tapojaan kertoa työstään. Samalla voidaan tarkastella, miten 

kirjastonhoitajat itse rakentavat kirjastonhoitajuutta, ja miten se muovaa heidän 

vuorovaikutustaan asiakkaiden, yhteisön, yhteiskunnan ja muiden ammattien suhteen. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kieltä ja sen tuottamia merkityksiä 

diskurssianalyysin keinoin, ja hahmoteltiin erilaisia tulkintoja. Tutkimuksesta kävi ilmi, 

että kirjastonhoitajat pitivät erityisesti palvelua tärkeänä ja kirjastotyön ytimenä. 

Hyvälaatuista palvelua pidettiin keinona osoittaa ammatin arvoa, ja ammattilaisena 

kirjastonhoitajien vastuuna oli palvella asiakkaita ja yhteisöä asiantuntemuksen, arvojen 

ja uusimman teknologian kautta. Palvelu yhdistettiin ammattitaitoon, ja korkealaatuisen 

palvelun avulla kirjastonhoitajat toivoivat varmistavansa, että heidät nähdään 

ammattilaisina. 

Hicks (2016, s. 615) on tutkinut myös, miten kirjastonhoitajat rakentavat ammatti-

identiteettiään vaikuttaessaan ja puhuessaan kirjastojen puolesta. Tutkimuksessa 

analysoitiin erilaisia puheen diskursseja, joita kirjastonhoitajat käyttivät kuvaillessaan 

kirjastoja, kirjastonhoitajuutta, ammatillisuuttaan ja heidän yhteyttään vaikuttamiseen. 

Kun kirjastonhoitajat esimerkiksi puhuvat tarjoamiensa palvelujen puolesta, he itse 

asiassa puhuvat myös ammattiarvonsa puolesta, ja asettavat itsensä aktiiviseen rooliin 

oman identiteettinsä muodostamisessa. Tutkimuksen mukaan vaikuttamisen ja siitä 

tehtävien tulkintojen kautta kirjastonhoitajat korostivat palveluja ja lisäsivät sitä kautta 
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ammatin arvoa, painottivat kykyjä ja asiantuntijuutta ennemmin kuin kirjastonhoitajiin 

liitettyjä stereotypioita, sekä yrittivät uudistaa suhdettaan erilaisten yhteisöjen sekä 

asiakkaiden, poliitikkojen ja kirjaston ei-käyttäjien keskuudessa. Puhuessaan kirjaston 

palvelujen, ammatin, käyttäjien ja arvojen puolesta, kirjastonhoitajat rakensivat 

identiteettiään vaikuttamiseen. (Hicks, 2016, s. 633–634) 

Cameron M. Pierson, Anne Goulding ja Jennifer Campbell-Meier (2019, s. 413–422) ovat 

tutkineet kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

luodakseen kokonaiskuvan identiteetin muodostumisesta ja siihen vaikuttavista osa-

alueista. Tutkijat analysoivat kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä koskevia kirjasto- 

ja informaatioalan tutkimuksia, ja hahmottelivat aineiston pohjalta yhteensä 14 

kirjastonhoitajien ammatillisen identiteetin kannalta merkityksellistä teemaa tai 

piirrettä. Teemat olivat joko toistuvia tai toisaalta harvemmin mainittuja, mutta niiden 

nähtiin tuovan merkittävää arvoa muodostettaessa kokonaiskuvaa kirjastonhoitajien 

ammatillisen identiteetin kehittymisestä. Näitä teemoja olivat esimerkiksi yksilön 

ensisijainen identiteetti; harjoittelu ja koulutus sekä sosialisaatioprosessi; velvollisuus 

kehittää identiteettiä itse; sekä uran varhaiset että myöhäiset käytännöt; ammatillinen 

asema, arvot ja yhteydet; kriittiset tapahtumat työuralla; kokemus ja aika; viestintä 

ammatinharjoittamisen merkityksestä; paikallisten olosuhteiden vaikutus identiteettiin; 

identiteetin siirrettävyys ja identiteetin hämärtyminen; sekä käsitykset ja stereotypiat. 

Tutkijoiden mukaan kirjastonhoitajien ammatillinen identiteetti voidaan nähdä 

kokonaisuutena, joka muodostuu ja kehittyy jatkuvasti. 

Suomessa kirjastoalan työntekijöiden ammatti-identiteettiä ja ammattikuvaa on tutkittu 

viime vuosikymmeninä jonkin verran. Tutkimukset ovat painottuneet enimmäkseen 

kirjastonhoitajien ammatti-identiteetin tai ammattikuvan tarkasteluun, ja suurin osa 

tutkimuksista painottuu myös 1970-1990-luvuille (Esim. Laaksovirta, 1984, 2000; 

Tomperi, 1971; Jussilainen, 1985; Lehtinen, 1990; Nevala & Penttilä, 1992). Maija 

Jussilainen (1985, s. 99-118) on tarkastellut kirjastonhoitajien ammattikuvaa ja sen 

tutkimista historiallisesta näkökulmasta, ja etsii kirjastonhoitajien ammatti-identiteetin 

elementtejä historiasta. Kalevi Tomperi (1971) on tutkinut kirjastonhoitajien 
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ammattikuvaa pääasiassa työnjaon, koulutuksen, työolosuhteiden ja viihtyvyyden 

näkökulmasta. 

Yksi varhaisimpia kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä Suomessa tutkineista on 

Tuula H. Laaksovirta. Hän on kirjoittanut esimerkiksi ammatti-identiteetistä ja 

ammattikuvasta ja painottanut näiden eroja määritelleessään käsitteitä. (Laaksovirta, 

1984, s. 542). Laaksovirta (2000, s. 21-32) on kirjoittanut myös ammatin sisäisistä 

mielikuvista ja ulkopuolisista käsityksistä. Laaksovirran mukaan ammatin sisäiset 

mielikuvat itsestään ovat omanlaiset, ja ulkopuoliset näkemykset myös omanlaisensa. 

Hän käsittelee näiden näkökulmien välisiä ristiriitoja arvostuksen ja palkkauksen, 

kirjastojen sivistystehtävän, tietoyhteiskunnan, instituution merkityksen sekä 

koulutustason ja moniammatillisuuden näkökulmasta.  

Marjatta Okko (1987, s. 105–113) on tarkastellut tapaa jäsentää kirjastonhoitajuutta 

ammattina ja työnä. Okko tarkastelee kirjastotyön periaatteita ja etiikkaa ”Kirjastotyön 

periaatteet” -koodin pohjalta, joka on tarkoitettu kirjastojärjestöjen yhteisesti sopimaksi 

eettiseksi koodiksi. Okon mukaan kirjastonhoitajuuden ytimenä on liittää ihmiset ja eri 

tavoin dokumentoitu tieto ja aineisto yhteen. Hän kutsuu työtä kirjastollis-

bibliografiseksi työksi, ja katsoo sen kattavan kaiken älyllisen ja käytännöllisen työn, jota 

tehdään tämän liittämistehtävän toteuttamiseksi. Termillä Okko pyrkii painottamaan 

tätä yhteen liittämistä työnä, ja pitää kirjastoa kokoelmineen ja palveluineen asiakkaalle 

välinearvona.  Okko käsittelee samalla myös ammatti-identiteettiä ja näkee, että 

kirjastotyöntekijät painottavat liikaa ammatti-identiteettiään välinearvoa korostavaan 

asiakaspalveluun. Okon mukaan merkityksellistä on se, että kirjastoilla on sosiaalista 

arvoa, ja kirjastotyötä tehdään toisten ihmisten parhaaksi, jotta he voivat saavuttaa 

tavoittelemiaan arvoja. 

Kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiin liittyen on tehty muutama pro gradu -

tutkielma. Tarja Lehtinen on tutkinut kirjasto- ja informaatiopalvelualan ammattikunnan 

ammatti-identiteettiä omassa pro gradu -tutkielmassaan. Lehtisen tutkielma on lähtenyt 

liikkeelle halusta ymmärtää, mikä on kirjastonhoitajien ja informaatikkojen rooli 

yhteiskunnassa, mikä heidän ammattitaitonsa on, ja miten he ammattikuntana eroavat 
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muista. Lehtinen on määritellyt ammatti-identiteetin myös ammattikulttuurin ja 

yhteiskunnan väliseksi rakennelmaksi, joka muuttuu jatkuvasti. Tutkielman teon aikaan, 

vuonna 1990, muutokset yhteiskunnassa ja ammattikulttuurissa ovat olleet hyvin 

nopeita, ja ammattikunnalla ei ole ollut yhtenäistä, vahvaa identiteettiä. Vallalla on ollut 

useita rinnakkaisia ammatti-identiteettejä, ja koulutus, ammatin tietoperustan 

kehittyminen ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat muuttaneet kirjastonhoitajan roolia. 

(Lehtinen, 1990, s. 130–133) 

Tuija Nevala ja Soile Penttilä ovat vuonna 1992 valmistuneessa Pro Gradu -

tutkielmassaan tutkineet kirjastonhoitajan ammattiin sosiaalistumista ja ammatti-

identiteettiä. Tutkimus keskittyy erityisesti kirjastonhoitajan uran alkuvaiheisiin, 

ammattiin sosiaalistumiseen ja sen myötä syntyvään ammatti-identiteettiä. Nevala ja 

Penttilä huomasivat tutkimuksessaan, että ammatti-identiteetti koostuu useista osista, 

joista toiset ovat vahvempia ja toiset heikompia. Vahva ammatti-identiteetti edellyttää 

selkeää käsitystä ammatista ja tietoisuutta omista kyvyistä ja rajoituksista. 

Vastavalmistuneiden kirjastonhoitajien ammatti-identiteetin heikoimmat puolet 

näyttivät olevan aktiivisuuden ja kiinnostuksen puute sekä ammatin ristiriitainen 

arvostaminen. Kirjastonhoitajan ammatista puhuttiin arvostavasti, mutta muiden 

ihmisten käsityksiä hallitsivat usein hyvin negatiiviset stereotypiat. Ammatin arvostusta 

pidettiin huonona koko yhteiskunnassa. Kokonaisuudessaan ammatti-identiteettiin 

näytti eniten vaikuttavan työkokemus ja työtyytyväisyys. (Nevala & Penttilä, 1992, s. 

158–163) 

Hanna Ronkainen (2020, s. 63) on tutkinut kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä 

1960- ja 1980-luvuilla. Tutkielmassa luodaan kuvaa siitä, miten kirjastonhoitajat kokivat 

työnsä suomalaisen hyvinvointivaltion rakennuskaudella. Ronkaisen aineistona oli 

valikoima vuosina 1960-1989 Kirjastolehdessä ilmestyneitä tekstejä, jotka ilmensivät 

kirjastonhoitajien roolia kirjastossa ja yhteiskunnassa. Tutkimusongelmana oli selvittää 

kirjastonhoitajien ammatti-identiteettiä ja siinä tapahtuneita muutoksia tuon 

historiallisen ajanjakson aikana. Teksteistä nousi esiin kirjastonhoitajien ammattietiikan, 
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kirjallisuuden tuntemuksen, kirjastonhoitajien poliittisuuden ja ammatin arvostuksen 

vaikutukset ammatti-identiteettiin. 

 

2.4 Ikääntyvät työelämässä 

Työssä on tapahtunut viime vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. Teknologinen 

kehitys, toimintatapojen muutokset, moniammatillisuus, tuloksellisuus ja tehokkuus 

vaativat työntekijöiltä jatkuvaa kouluttautumista ja sopeutumiskykyä. Työelämän 

epävakaistuminen ja työn monimuotoistuminen ovat erityisen haasteellisia 

varttuneemmalle väelle, ja modernisaation on katsottu heikentäneen ikääntyneiden 

asemaa työmarkkinoilla. (Ruoholinna, 2006, s. 155–156). On jopa nähty, että 

jälkiammatillisessa työelämässä ikääntyvien työntekijöiden kokemus ja rutiini häviävät 

nuorten joustavuudelle, notkeudelle ja energisyydelle (Julkunen & Pärnänen, 2005, s. 

124).  

Iästä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kronologista ikää, joka mitataan elettyinä 

vuosina. Kronologinen ikä määrittää yleensä esimerkiksi ikävaiheisiin liittyvät 

elämänvaiheet sekä käsitykset ikäisyydestä elämänkulussa. Kronologisen iän perusteella 

luodaan mielikuvia ihmisten ikävaiheista, luodaan kategorioita yksilön iän mukaan ja 

liitetään niihin liittyviä ominaisuuksia myös yksilöihin. (Paloniemi, 2007, s. 49–51). 

Kronologiasta ikää on totuttu pitämään objektiivisena, mutta siihen liittyy aina myös 

velvollisuuksia, odotuksia, mahdollisuuksia, arvoja ja arvostelmia. Ikään liittyy usein joko 

kielteisiä tai myönteisiä sosiaalisia merkityksiä, ja ikä on myös osa valtaa ja hierarkkisia 

suhteita. Ikä on sosiaalinen konstruktio, jolla yksilöille annetaan identiteetti ja asetetaan 

heidät erilaisiin valta- ja auktoriteettisuhteisiin. Iän käsite ja myös sille annetut 

merkitykset myös muuttuvat ja vaihtelevat historiallisesti, yhteiskunnallisesti, 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti. (Ruoholinna, 2009, s. 32–35) 

Ikääntymisestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kalenterin mukaan tapahtuvaa, 

kronologista ikääntymistä. Ikääntyvästä työntekijästä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä 

yli 45-vuotiaita henkilöitä, ja ikääntyneistä työntekijöistä puolestaan yli 55-vuotiaita. 
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Käsitteiden ikärajoja on perusteltu muun muassa terveyden ja toimintakyvyn 

muutoksilla (Ilmarinen, 2006, s. 60). Käsitteet ikääntyvä ja ikääntynyt ovat myös 

vakiintuneet tutkimukseen, lainsäädäntöön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 

(Ruoholinna, 2009, s. 22). Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on yli 50-vuotiaat 

työntekijät, mutta tutkimuksessa ei juurikaan erotella eri ikäisiä, vaan tutkittavia 

tarkastellaan yhtenä ryhmänä. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa kaikkia yli 50-vuotiaita 

työntekijöitä kutsutaan selkeyden vuoksi yhtenäisesti ikääntyviksi työntekijöiksi. 

Suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin on kaksijakoista. Toisaalta korostetaan 

kokemuksen ja hiljaisen tiedon siirtämistä nuoremmille ikäluokille ennen kuin ikääntyvät 

työntekijät siirtyvät pois työelämästä, ja toisaalta Suomessa tapahtunut 

poikkeuksellisen nopea tekninen muutos ja ammattitaitovaatimusten kasvu korostaa 

ikääntyviin työntekijöihin liittyvää koulutusongelmaa. Näihin haasteisiin pyritään 

vastaamaan esimerkiksi aikuiskoulutuksella ja elinikäisellä oppimisella, ja koulutuksella 

nähdäänkin olevan tärkeä rooli muuttuvassa työelämässä. (Ruoholinna, 2009, s. 13–14). 

Elinikäinen oppiminen nähdään jatkuvana kehityksenä ja oppimisena, ja sen yhteydessä 

puhutaan usein myös oppivista organisaatioista, tietoyhteiskunnasta, oppivasta 

yhteiskunnasta ja osaamisen joustavuuden tarpeesta. Elinikäiseen oppimiseen 

kietoutuu läheisesti niin muodollinen koulutus kuin epämuodollinenkin koulutus, kuten 

aikuisopinnot ja itseopiskelu. Elinikäisessä oppimisessa yleensä korostuvat muodollinen 

koulutus ja ammatilliset näkökulmat. (Kauppila & Vanhalakka-Ruoho, 2012, s. 51–56) 

Työelämän nopea kehittyminen on kuitenkin johtanut myös siihen, että ikääntyvien 

työntekijöiden vahvuuksien ja taitojen on nähty menettävän merkitystään. Ikääntyvien 

hankkima kokemus on menettänyt arvoaan suhteessa nuorten joustavuuteen ja 

energisyyteen. Osaamisen erilaisuutta ei osata välttämättä hyödyntää työelämässä, 

vaan eri sukupolvien tiedot ja taidot arvioidaan hierarkkisesti. Työelämän muuttuessa 

erityisesti ikääntyvien selviämistä epäillään esimerkiksi sen perusteella, että he ovat 

joutuneet käymään työurallaan läpi jo niin monta muutosta, että muutosvara voi olla jo 

loppuun käytetty. Monien tutkimusten mukaan ikääntyvät oppivat kuitenkin yhtä hyvin 

kuin nuoremmat, jos heillä on tarpeeksi motivaatiota ja aikaa omaksua uusia tietoja tai 
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taitoja. (Ruoholinna, 2009, s. 110, 115). Ikääntyviä työntekijöitä myös velvoitetaan ja 

syyllistetään oppimaan uutta sopeutuakseen työelämään, mutta olisi hyvä myös miettiä, 

miten nuoremmat työntekijät voisivat tunnistaa ja hyödyntää ikääntyvien kokemusta ja 

ammatillista osaamista. (Ilmarinen, 2006, s. 167) 

Ikääntyvistä on olemassa monenlaisia, jopa haitallisia ja vääriä, stereotypioita ja 

ennakkoluuloja. Heitä pidetään vähemmän tuottavina, nähdään sairastavan enemmän 

eikä heidän katsota kykenevän oppimaan uusia asioita tai sopeutumaan muutoksiin. 

Toisaalta ikääntyvillä uskotaan olevan pitkän työkokemuksen mukana tuomaa kypsyyttä 

ja parempia työrutiineja, ja väitetään, että he ovat tyytyväisempiä työhönsä, 

kehitysmahdollisuuksiin ja työilmapiiriin. Ikääntyviin liitetään myös usein lojaalisuus, 

tunnollisuus ja hyvä työmoraali ja heitä pidetään organisaatiositoutuneempina. 

(Ruoholinna, 2009, s. 107). Raija Julkusen ja Anna Pärnäsen (2005, s. 131) tutkimuksen 

mukaan ikääntyviin myönteisiin ominaisuuksiin liitetään usein ammattitaito, kokemus, 

luotettavuus ja puurtaminen, ja heikkouksiin taas jaksamisen ja motivaation ongelmat 

ja fyysinen rapistuminen. 

Marjut Pohjalainen ja Sanna Talja (2011, s. 5–8) ovat tutkineet, mitä positiivisia ja 

negatiivisia mielikuvia eri-ikäisiin kirjastotyöntekijöihin liitetään. Tutkimuksen mukaan 

ikääntyvillä ajateltiin olevan heikommat tietotekniset taidot ja negatiivisempi asenne 

oppimiseen, ja oletettiin, että he eivät myöskään ole valmiita oppimaan nuoremmiltaan. 

Ikääntyvien vahvuuksina nähtiin ammattitaito, osaaminen, kokemus, hiljainen tieto sekä 

laaja-alainen ymmärrys ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Kokeneita työntekijöitä 

pidettiin itsevarmoina ja näkemyksistään kiinnipitävinä jopa jääräpäisyyteen asti. 

Toisaalta kokeneempien työntekijöiden nähtiin olevan tukena nuoremmille, heillä on 

paremmat verkostot ja työmoraali, he osaavat priorisoida ja heillä on taitoa kohdata 

kriisejä. 

Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat yleensä sekä eläkkeelle vetävät että työstä pois 

työntävät voimat. Työelämän muuttuminen ja epävarmuus sekä kiire ja työuupumus 

ovat lisänneet työstä pois työntävien voimien merkitystä. Ikääntyvät työntekijät ovat 

kuitenkin yleensä voimakkaimmin sitoutuneita työhön, ja varmuus työn jatkuvuudesta 
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on yksi tärkeimmistä työssä jatkamiseen vaikuttavista tekijöistä. Työn jatkuvuuden 

ohella myös työssä viihtyminen ja työhyvinvointi, työolosuhteet ja johtaminen ovat 

keskeisiä asioita työssä jatkamisen kannalta. Myös ikääntyvien työntekijöiden 

osaamisen arvostaminen ja hyödyntäminen työelämässä on tärkeää, jos työntekijöiden 

halutaan jatkavan työssä. (Paloniemi, 2007, s. 62) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käydään ensin läpi tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset. Sen 

jälkeen kerrotaan tutkimusmenetelmästä sekä tutkimuksen toteuttamisesta 

käytännössä. Lopuksi esitellään vielä aineiston käsittelytapoja.  

 

3.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen aiheena oli yli 50-vuotiaiden kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetti. 

Lähtökohtana tutkimukselle voidaankin nähdä se, millaisena ikääntyvien 

kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteettiin näyttäytyy, kun työelämä on luultavasti 

muuttunut hyvin paljon siitä, kun he työuransa aloittivat.  Nykyajan työelämässä 

korostetaan jatkuvasti vahvalle ammatti-identiteetille vastakkaisia seikkoja, kuten 

moniammatillisuutta, joustavuutta, elinikäistä oppimista ja jatkuvaa uusiutumista ja 

ammatillisten rajojen ylityksiä (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 27). Ikääntyvät 

työntekijät ovat kokeneet työuransa aikana monia suuria, yhteiskunnallisia muutoksia, 

ja joutuvat tänäkin päivänä oppimaan jatkuvasti uutta ja kehittämään työtään. 

Tutkimuksessa ammatti-identiteettiä ei kuitenkaan nähty pelkästään muutoksen kautta, 

vaan haluttiin saada käsitys yli 50-vuotiaiden kirjastotyöntekijöiden ammatti-

identiteetistä ja siitä, mitkä eri asiat sen muodostumiseen vaikuttavat.  

Tutkimuksen kohteeksi valikoitui yli 50-vuotiaat työntekijät, koska katsottiin, että sen 

ikäiset ovat luultavasti olleet jo työelämässä useamman vuoden tai vuosikymmenen, ja 

toisaalta joukosta löytyy sekä lähellä eläkeikää olevia, että vielä useita vuosia 

työelämässä jatkavia henkilöitä. Ikää ei nähty sinänsä kronologisena, eikä tarkoituksena 

ollut tehdä juurikaan vertailua eri ikäisten välillä, vaan ikä nähtiin enemmänkin 

elämänhistoriaan ja työuraan perustuvana.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli siis selvittää, mitkä asiat vaikuttavat yli 50-vuotiaden 

kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetin muodostamiseen. Tarkoituksena oli 

kartoittaa erilaisia ammatti-identiteettiin liittyviä osa-alueita, kuten työtehtäviä ja 
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niiden muutoksia, alalla tapahtuneita muutoksia, haastavia asioita, työn mielekkyyttä, 

tavoitteita sekä arvoja. Näiden pohjalta voitiin selvittää, mitkä asiat vaikuttavat 

ikääntyvien työntekijöiden ammatti-identiteettiin ja sen rakentamiseen. Samalla 

nähtiin, mitkä asiat vaikuttavat toisaalta vahvistavasti ja toisaalta heikentävästi 

ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteettiin. Tutkimuskysymykset voidaan 

tiivistää seuraavasti: 

 Mitkä asiat vaikuttavat ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-

identiteetin muodostumiseen? 

 Mitkä asiat vahvistavat ja mitkä heikentävät ikääntyvien 

kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteettiä? 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on luonteeltaan pääosin laadullinen. Tarkoituksena ei ollut niinkään tehdä 

tilastollisia yleistyksiä, vaan ymmärtää toimintaa ja kuvailla ilmiötä tai tiettyä 

tapahtumaa. Laadullisessa tutkimuksessa halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee tai 

miksi hän toimii niin kuin toimii. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Tutkimuksen aineisto 

kerättiin kyselyn avulla. Kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi 

toiminnasta, arvoista, asenteista ja uskomuksista. Kyselylomakkeella voidaan myös 

pyytää perusteluja toiminnalle, mielipiteille tai vakaumuksille. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, s. 197). Kysely valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi sen vuoksi, että 

sillä pystyy keräämään helposti tietoa ja tavoittamaan vastaajia, ja yhdistämällä 

monivalinta- ja avoimia kysymyksiä voidaan kerätä monipuolisesti tietoa tutkittavasti 

aiheesta. 

Lomakkeen onnistumiseen vaikuttaa erityisesti kysymysten tarkka suunnittelu ja 

lomakkeen laadinta. Lomakkeessa voi käyttää esimerkiksi monivalintakysymyksiä sekä 

avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymykset tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia, ja 

niitä on helppo käsitellä. Avointen kysymysten avulla voidaan selvittää, mitä vastaaja 

todella ajattelee, mutta vastaukset ovat myös työläitä analysoida. (Hirsjärvi, Remes & 
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Sajavaara, 2009, s. 198–201). Kyselyyn laadittiin yhteensä 26 kysymystä, joista 

monivalintakysymyksiä oli 15 ja avoimia kysymyksiä 11. Monivalintakysymyksiä 

käytettiin esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, joissa kysyttiin taustatietoja, kuten 

koulutusta tai ikää. Avointen kysymysten kohdalla vastaajat pystyivät vapaammin 

kirjoittamaan omia kokemuksiaan ja mielipiteitään.  

Kysely tehtiin sähköisessä muodossa Google Formsin avulla. Tutkimuskyselyjä tehdään 

nykyään yhä enemmän sähköisinä, ja ne ovat kasvattaneet suosiota myös 

tutkimuskäytössä. Sähköisen kyselyn etuna on esimerkiksi sen nopeus ja taloudellisuus. 

Sähköinen kysely on myös helppo toimittaa tutkittavalle ja se on myös helppo palauttaa. 

(Valli & Perkkilä, 2018, s. 117–118). Juuri nämä olivat myös tässä tutkimuksessa syitä 

sähköisen kyselyn käyttöön. Lomakkeen pystyi helposti muokkaamaan omia tarpeita 

vastaavaksi ja sähköisen kyselyn avulla on helppo tavoittaa vastaajat. Sähköiseen 

kyselyyn on vastaajan helppoa ja mutkatonta vastata, ja vastaus palautuu saman tien 

tutkijalle. Google Formsin käyttö oli myös turvallista, ja vastauksia voidaan myös 

säilyttää yliopiston palvelimella, johon vain tutkimuksen tekijällä on pääsy. Kerätty 

aineisto tullaan hävittämään, kun pro gradu ja sen pohjalta mahdollisesti tehtävät 

jatkotutkimukset tai koulutusmateriaalit ovat valmistuneet. 

Tutkimuksen kohteeksi valikoitui Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastot ja niiden yli 50-

vuotiaat kirjastoammattilaiset. Tutkimuksen aihe on lähtenyt alun perin Tampereen 

kaupunginkirjastosta eteenpäin yliopistolle graduaiheeksi, joten oli loogista valita 

Pirkanmaan kirjastot mukaan tutkimukseen. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastot 

muodostavat yhdessä myös kirjastojen alueellisen kehittämistehtäväalueen, jossa 

Tampereen kaupunginkirjasto hoitaa alueen kehittämistehtävää, joten alue haluttiin 

kokonaisuudessaan mukaan tutkimukseen. Alueellinen kehittämistehtävä on säädetty 

laissa, ja sen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kirjastojen toiminnan vahvistamiseen 

ja tukea kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistää kirjastojen 

keskinäistä yhteistoimintaa. (Kirjastot.fi, 2021). Koko alue oli siis luonnollista valita 

tutkimukseen mukaan, jolloin tutkimus ja sen tulokset saavat myös näkyvyyttä koko 

alueella. 
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Tutkimuksessa ei selvitetty etukäteen esimerkiksi yli 50-vuotiaiden 

kirjastoammattilaisten määrää Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, eikä mitään 

henkilötietoja tai esimerkiksi sähköpostiosoitteita kerätty missään vaiheessa 

tutkimusta. Kaikki yhteydenotot tapahtuivat esimerkiksi kirjastojen yleisiin 

sähköpostiosoitteisiin tai kirjastonjohtajan sähköpostiosoitteeseen. Ennen aineiston 

keräämistä arvioitiin, että Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnista löytyisi yhteensä 

riittävä määrä vastaajia kyselyyn. Lisäksi alue sisältää sekä isoja kaupunkeja että pieniä 

kuntia, joten on todennäköistä, että vastaajajoukko on siinäkin mielessä monipuolinen, 

ja luultavasti sisältää eri-ikäisiä henkilöitä tutkittavan aiheen rajoissa.  

Ennen kyselyn lähettämistä kaikista Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnista kysyttiin 

etukäteen myös tutkimuslupa tutkimukselle. Tutkimusluvan pyytämineen kuuluu 

eettisiin ja hyviin tutkimuskäytäntöihin, ja jos tutkittavana on esimerkiksi kunta tai 

kaupunki ja sen henkilökunta, tutkimuslupaa voidaan pyytää suoraan tutkittavalta 

kohteelta. Tutkimusluvat myönnetään kuntien tai kaupunkien omien käytäntöjen 

mukaisesti. Tutkimuslupahakemukseen liitetään yleensä opinnäytteen ohjaajan 

hyväksymä tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan, miten tutkimusten aineisto kerätään 

ja käsitellään, miten sitä säilytetään tutkimuksen aikana ja miten aineisto tuhotaan. 

(Tampereen yliopisto, 2021) 

Jokaisen kunnan kirjastonjohtajalle lähetettiin sähköpostia ja tiedusteltiin 

tutkimuslupakäytäntöjä. Jos kirjastonjohtajan sähköposti ei ollut helposti löydettävissä, 

lähetettiin sähköposti kirjaston yleiseen sähköpostiosoitteeseen. Kuntien 

tutkimuslupakäytännöt vaihtelivat paljon; joillakin kunnilla oli oma 

tutkimuslupahakemus, ja joidenkin kuntien kirjastojen johtajat pystyivät myöntämään 

suoraan tutkimusluvan. Joissakin tapauksissa viesti ja tutkimussuunnitelma lähetettiin 

eteenpäin kirjastojen asioista vastaavalle henkilölle, kuten sivistystoimenjohtajalle tai 

muulle toimialajohtajalle. Yhteensä Pirkanmaan ja Keski-Suomen 45 kunnasta 

tutkimuslupa myönnettiin 28 kuntaan. Lopuista kunnista osaan ei saatu yhteyttä 

yrityksistä huolimatta, ja jotkut kirjastot myös ilmoittivat, että heillä ei ole välttämättä 

tutkimuksen kohderyhmään sopivaa henkilöstöä tai halua lähteä tutkimukseen mukaan.  
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Tutkimusluvan myöntäneiden kuntien kirjastoille lähetettiin sähköpostia, jossa oli lyhyt 

alustus tutkimuksen aiheesta ja linkki kyselyyn. Sähköposti lähetettiin sekä kirjastojen 

yleiseen sähköpostiin että myös kirjastonjohtajille, joihin oli jo aiemmin oltu yhteydessä. 

Sähköpostiviestiä pyydettiin jakamaan eteenpäin henkilöstölle, ja vastauksia pyydettiin 

50 vuotta täyttäneiltä kirjastotyöntekijöiltä. Kyselyyn oli aikaa vastata noin kolme 

viikkoa, 11.1.-29.1.2021. Tässä ajassa vastauksia saatiin yhteensä 111. 

 

3.3 Aineiston käsittely 

Tutkimuksessa oli yhteensä 26 kysymystä. Monivalintakysymyksiä oli 15 ja avoimia 

kysymyksiä 11. Suurin osa kysymyksistä oli pakollisia, poikkeuksena sellaiset kysymykset, 

jotka olivat edellisen kysymyksen vapaaehtoisia tarkennuksia. Valtaosa kysymyksistä 

haluttiin pitää pakollisina vastata, jotta etenkin avoimiin kysymyksiin saataisiin 

monipuolisia vastauksia. Lähes kaikki vastaajat vastasivatkin kaikkiin kysymyksiin, pois 

lukien muutamaa tarkentavaa, vapaaehtoista kysymystä. Etenkin avointen kysymysten 

vastaukset olivat monipuolisia ja suurimpaan osaan niistä oli vastattu useammalla 

lauseella - pisin yksittäinen vastaus oli jopa yli 300 sanan mittainen. 

Avoimiin kysymyksiin tulleet vastaukset käsiteltiin pääasiassa teemoittelun avulla. 

Teemoittelu on luokittelun kaltaista, mutta teemoittelussa painopiste on siinä, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. Aineisto siis pilkotaan ja ryhmitellään eri aihepiirien 

mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 105). Aineistosta voidaan nostaa esiin teemoja, 

jotka valaisevat tutkimusongelmaa, ja vertailla teemojen esiintymistä aineistossa. 

Teemoittelu myös vaatii teorian ja empirian vuorovaikutusta, jotta vastaukset eivät jää 

pelkäksi sitaattikokoelmaksi. (Eskola & Suoranta, 2014, s. 175–176). Avoimien 

kysymysten vastaukset teemoiteltiin ensin kysymyksittäin, ja sen jälkeen vastaukset 

koottiin yhteen ja teemoja yhdisteltiin toisiinsa. Lopuksi monivalintakysymyksiä ja 

avoimia kysymyksiä katsottiin kokonaisuutena, ja niistä luotiin erilaisia teemoja, joista 

muodostettiin lopulliset tulokset. 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään kyselystä saatuja tuloksia. Tutkimukseen vastasi yhteensä 111 

yli 50-vuotiasta kirjastotyöntekijää Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoista. Vastaajien 

ikäjakauma oli hyvin tasainen: Kyselyyn vastanneista 38 henkilön ikä oli 50-54 vuotta, 37 

henkilön 55-59 vuotta, 34 henkilön 60-64 vuotta ja kaksi vastaajista oli yli 65-vuotiaita 

(kuva 2.  

 

Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma.  

 

Kyselyn vastauksista muodostettiin yhteensä kuusi eri teemaa, jotka kuvaavat 

ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteetin muodostumista ja siihen 

vaikuttavia asioita. Näitä teemoja olivat työn mielekkyys, moniammatillisuus, 

elinikäinen oppiminen, muutokset työssä, sosiaalinen ympäristö sekä työn 

merkityksellisyys. Näitä teemoja tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin, ja pohditaan 

samalla niiden yhteyttä ammatti-identiteetin muodostumiseen. 

 

4.1 Työn mielekkyys 

Tasapaino ammatti-identiteetin ja työn välillä tarkoittaa usein sitä, että työ koetaan 

mielekkääksi (Vähäsantanen ym., 2017, s. 22). Tässä alaluvussa tarkastellaan vastaajien 

työuraa, työn sisältöä ja tavoitteita sekä suhtautumista työhön ja ammattiin, ja luodaan 

samalla kuvaa työn mielekkyydestä. Vastaajista selkeä enemmistö, 72 vastaajaa, kertoi 

olleensa kirjastoalalla töissä yli 21 vuotta. 22 vastaajaa kertoi työskennelleensä 
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kirjastoalalla 11-20 vuotta, 13 vastaajaa 6-10 vuotta ja vain muutama oli työskennellyt 

kirjastoalalla alle 5 vuotta (kuva 3). Vastaajista suurin osa on siis ollut alalla pitkään, yli 

21 vuotta, joten heitä voi pitää hyvin sitoutuneina työhönsä. Mukana oli myös 

esimerkiksi alle 10 vuotta alalla olleita. Osa vastaajista on siis todennäköisimmin alaa 

vaihtaneita, ja he ovat työskennelleet aiemmin jollain muulla alalla ja muussa 

ammatissa. 

 

 

Kuva 3. Vastaajien kirjastouran pituus. 

 

Nykyajan työelämä on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja yhä 

useampi työntekijä vaihtaa alaa tai ammattia työuransa aikana (Eteläpelto & 

Vähäsantanen, 2010, s. 27–28). Vastaajilla oli pääasiassa suhteellisen pitkiä uria takana 

kirjastoalalla, ja vain muutama oli ollut alalla alle 5 vuotta. Siinä suhteessa vastaajat 

edustavat ehkä vielä perinteisempää työelämää. Paloniemen (2007, s. 62) mukaan 

erityisesti ikääntyvät työntekijät ovat usein sitoutuneita työhönsä, ja tämä pitää 

paikkansa ainakin suurimmilta osin tässäkin tutkimuksessa.   

Useat vastaajat olivat kuitenkin ainakin jossain vaiheessa kirjastoalalla 

työskennellessään harkinneet myös alan tai ammatin vaihtamista. 39 vastaajaa ei ollut 

koskaan harkinneet alanvaihtoa, ja loput olivat harkinneet ammatin vaihtamista 

vaihtelevasti (kuva 4). Suurin osa näistä oli tapahtunut kylläkin vain harvoin tai joskus, 

mutta muutama vastaaja kertoi, että oli harkinnut alan vaihtamista usein. 
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Kuva 4. Alan- tai ammatinvaihdon harkitseminen. 

 

Suurin osa vastaajista kertoi pitävänsä työstään ja kokevansa sen mielekkääksi. Osa 

myös painotti, että kokee olevansa juuri oikealla alalla tai kutsumusammatissa, eikä 

alanvaihto ole käynyt mielessäkään. Yksi vastaaja kertoi, että työ on ”ollut unelma 

lapsesta saakka ja vaikka kohta pakko jäädä eläkkeelle, niin hetkeäkään en vaihtaisi.” 

Jotkut vastaajista olivat saattaneet pohtia alan vaihtoa tai miettiä työn mielekkyyttä, 

mutta olivat kokeneet kuitenkin olevansa pääosin tyytyväisiä kirjastoalalla. Yksi vastaaja 

kertoi, että kirjastoalalla on niin paljon hyviä puolia, että vaikka alan vaihtamista on 

joskus pohtinut, eivät ne ole johtaneet mihinkään konkreettisiin toimiin. Hän totesi 

loppuun: ”Ainahan oman työnsä mielekkyyttä pitää aprikoida”. Muutamat olivat myös 

välillä työskennellyt täysin toisella alalla, ja palannut takaisin kirjastoalalle, koska on 

kokenut sen enemmän omakseen.  

Vastaajilla oli myös muita erilaisia syitä kirjastoalalla pysymiselle: esimerkiksi 

taloudelliset syyt, asuinpaikkaan liittyvät syyt tai esimerkiksi huonot mahdollisuudet 

kouluttautua uudestaan. Muutamat kertoivat, että eivät koe, että heillä olisi muuta 

osaamista, ja uuden koulutuksen hankkiminen olisi myös suuri taloudellinen riski. Myös 

ikä oli syynä alalla jäämiselle: jotkut vastaajat kokivat, että ikä vaikeuttaa uudelleen 

kouluttautumista tai uuden työn saamista. Osa vastaajista olivat jääneet kirjastoalalle, 

koska töitä on riittänyt, eikä mitään mielekkäämpää työtä ole tullut eteen. Eräs kertoi, 

että ajoittainen tyytymättömyys työhön oli työyhteisön tai työorganisaation ongelmista 

johtuvaa, eikä sinänsä koko alaa tai omaa ammattia koskevaa. 
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Vastauksista huomasi hyvin, miten ihmiset suhtautuvat työhön eri lailla: osa kokee 

olevansa kutsumusammatissa, ja osalle esimerkiksi taloudelliset seikat sekä 

työympäristö ovat tärkeämpiä. Kirpalin (2004, s. 205) mukaan ammatti-identiteeteillä 

voikin olla erilaisia merkityksiä eri ihmisille. Ammatti-identiteetit myös muuttuvat 

elämänkulun mukana, ja niiden intensiteetti voi vaihdella eri elämänkaaren vaiheissa. 

Loppujen lopuksi ammatti-identiteetti on vain yksi osa ihmisen persoonallista 

identiteettiä, ja se voi saada eri merkityksiä eri yksilöillä (Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2010, s. 43). Vaikka suurin osa vastaajista oli jossain vaiheessa kirjastouraan pohtinut 

ammatin vaihtamista, olivat lähes kaikki vastaajat tyytyväisiä työhönsä melkein aina tai 

usein. Neljä vastaajaa kertoi, että he ovat joskus tyytyväisiä työhönsä ja kaksi vastaajista 

kertoi olevansa harvoin tyytyväinen työhönsä (kuva 5). Työhön oltiin siis kuitenkin 

valtaosin tyytyväisiä. 

 

 
Kuva 5. Vastaajien tyytyväisyys työhön. 

 

Kun työn sisältö on linjassa ammatillisten tavoitteiden ja mielenkiinnon kohteiden 

kanssa, on työ yleensä mielekästä (Vähäsantanen ym., 2017, s. 21). Vastaajien työn 

sisältö ja työtehtävät olivat erittäin monipuolisia. Lähes kaikkien vastaajien työtehtäviin 

kuului asiakaspalvelu, ja myös aineiston hyllytys, aineiston poistot ja siirrot sekä 

tietopalvelu kuuluivat lähes kaikkien työtehtäviin. Noin puolet kertoivat, että heidän 

työtehtäviinsä sisälsivät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, aineiston muovitusta ja 

tarroitusta, tietotekniikan opastusta, aineistojen vinkkausta ja sisältöjen avaamista, 

viestintää ja sosiaalista mediaa, aineiston hankintaa ja tapahtumien suunnittelua ja 

järjestämistä.  Myös tiedonhankintataitojen opastus ja kouluyhteistyö kuuluivat 
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useamman vastaajan työtehtäviin. Vähän pienemmät kirjastotyön osa-alueet, kuten 

kotipalvelutyö sekä kirjastoautotyö näkyivät myös vastauksissa. Useat mainitsivat myös 

muita työtehtäviä, esimerkiksi lukuneuvonta, seutuyhteistyö, kaukopalvelu, 

hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät, henkilöstöön liittyvät tehtävät, tietotekniikkaan 

liittyvät tehtävät, satutuntien ja nukketeatterin järjestäminen, maahanmuuttajatyö ja 

erityisryhmien palvelut. Kaiken kaikkiaan vastaajilla oli monipuolisia työtehtäviä, ja 

vastauksissa tulivat esiin lähes kaikki kirjastotyön osa-alueet.  

Kirjastotyön monipuolisuuden kerrottiin olevan myös yksi työn parhaita puolia. 

Vastaajat mainitsivat esimerkiksi monipuoliset työtehtävät, uuden oppimisen ja oman 

luovuuden käyttämisen olevan työssä mielekästä. Monien työnkuvat olivat 

monipuolisia, ja sitä kautta voitiin osallistua omien mieltymysten mukaan erilaisiin 

työtehtäviin. Muutamat vastaajat kertoivat, että omaan työhön voi ainakin jonkin verran 

vaikuttaa, ja esimerkiksi itse päättää, milloin erilaisia työtehtäviä tekee. Myös omien 

vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen lisää työn mielekkyyttä: 

”Uusia asioita onneksi tulee. Lukuneuvonta on uusin ja siinä voin hyödyntää 
ns. pitkää häntää, koska olen lukenut lapsesta saakka ja minulla on hyvin 
laaja kirjallisuuden tuntemus. Onneksi esimiehet kannustavat koulutuksiin ja 
uusiin tehtäviin. Pääsen hyödyntämään osaamistani.” 

Monipuoliset työtehtävät sekä kirjastoaineisto nähtiin myös yhtenä syynä sille, miksi 

kirjastoalalla on pysytty töissä. Niiden nähtiin tuovan työhön mielekkyyttä, ja jotkut 

vastaajat myös mainitsivat, että ovat vapaa-ajalla kiinnostuneita kirjallisuudesta ja 

voivat hyödyntää sitä työssään. Erilaiset aineistoon ja kirjallisuuteen liittyvät asiat 

nähtiin työn parhaana puolena, ja vastauksissa mainittiin esimerkiksi uudet aineistot ja 

niihin tutustuminen, kirjavinkkaus, sisältöjen esiin tuominen ja aineistojen avaaminen 

sekä yleisesti kirjojen ja muun aineiston parissa työskentely. Useissa vastauksissa 

puhuttiin yleisesti kirjallisuudesta ja aineisosta, mutta myös kirjat mainittiin myös 

fyysisinä esineinä.  
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Vastaajat kertoivat erilaisista ammatillisista päämääristä tai kirjastoon liittyvistä 

tavoitteista. Ammatilliset päämäärät liittyivät omaan työhön ja sen kehittämiseen, ja 

vastauksissa mainittiin esimerkiksi lastenkirjastotyö, lukuharrastuksen tukeminen ja 

lukuinnon lisääminen, kotipalvelutyö, erilaiset johtamisen osa-alueisiin liittyvät 

tavoitteet ja digitaidot sekä sosiaalisen median haltuunottoja. Kirjastoon tai kirjastoihin 

liittyvissä tavoitteissa kerrottiin esimerkiksi kirjastojen kokoelmien kehittämisestä sekä 

kirjastopalveluiden ja toiminnan kehittämisestä ylipäänsä. Eräs vastaaja myös kertoi, 

että tärkein tavoite on ”Antaa kuntalaisille ja matkailijoille tunne, että kirjastooni on 

jokainen tervetullut ja tunnelma on meillä myönteinen, rohkea ja raikas.” Jotkut 

vastaajista kertoivat myös, että heillä on tavoitteena uuden oppiminen ja ajan tasalla 

pysyminen, haasteista selviäminen ja yleisesti työn kehittäminen. Eräs vastaaja kertoi 

tavoitteekseen ”Pysyä kehityksessä mukana ja joskus harvoin tökkiä kirjastoa vähän 

eteenpäinkin kohti uusia haasteita.”  

Noin kolmasosa vastaajista mainitsi myös tavoitteita tai päämääriä kysyttäessä jollain 

tavalla lähestyvän eläkkeen. Näissä vastauksissa kerrottiin, että lähestyvän eläkkeen 

takia mitään suurempia päämääriä ja tavoitteita vastaajilla ei välttämättä enää ole. 

Jotkut vastaajista kertoivat myös, että toivovat selviävänsä tai jaksavansa eläkkeelle asti. 

Osalla vastaajista olla eläkkeelle pääsyyn saattoi enää muutamia kuukausia, joten on 

ymmärrettävää, että niin loppuvaiheessa työuraa katse on jo kääntynyt eteenpäin. 

Vastaajien ikä ei kuitenkaan suoraan johtanut tiettyihin tavoitteisiin tai niiden 

puutteisiin: yli 60-vuotiailla saattoi olla vielä paljon tavoitteita työlle, ja toisaalta joku 

ajatteli lähestyvää eläkettä jo hieman yli 50-vuotiaana. Moni kuitenkin kertoi, että 

tavoitteena on esimerkiksi pysyä terveenä ja työkykyisenä ja pysyä vielä kehityksen 

mukana viimeiset vuodet: 

”Pysyä töissä ja terveenä eläkeikään asti. Hoitaa homma kunnolla viimeiseen 
päivään, ja sitten kerrasta poikki. Jää vain hyvät muistot elämäni parhaasta 
työpaikasta.” 
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Filanderin (2006, s. 52) mukaan perinteiseen ammatti-ihmisen suhtautumiseen työhön 

on liittynyt tavoitteena työn tekeminen mahdollisimman hyvin työn itsensä vuoksi. 

Tämä on tuonut ammatillista itsekunnioitusta ja synnyttänyt motivaatiota ja työlle 

omistautumista. Useissa vastauksissa, joissa ei välttämättä osattu tarkasti määritellä 

tavoitteita, kerrottiin kuitenkin pyrkimyksistä tehdä jäljellä oleva työ mahdollisimman 

hyvin, huolella ja ammattitaitoisesti. Työn hyvin tekeminen oli siis monille vastaajille 

tärkeää, ja sen voi nähdä myös heijastavan ammatti-ylpeyttä. 

 

4.2 Moniammatillisuus 

Tässä alaluvussa käsitellään erityisesti ammattiin liittyviä asioita: ammattinimikkeitä, 

moniammatillisuutta ja ammatillisten rajojen ylittämistä. Nykyaikana työelämän 

muutokset haastavat työntekijöitä omaksumaan uusia työrooleja ja tekemään 

yhteistyötä yli ammattirajojen (Vähäsantanen ym., 2014, s. 66). Aina ammatillisten 

rajojen ylittäminen ja moniammatillisuus ei kuitenkaan ole helppoa, ja joskus muutokset 

voivat horjuttaa myös omaa ammatti-identiteettiä. 

Vaikka kirjastoalalla löytyy jo erilaisia ammattinimikkeitä, ja työntekijöitä on eri 

ammattialoilta, noudattelivat vastaajien ammattinimikkeet pääasiassa perinteisempää 

linjaa. Suurin yhtenäinen ammattinimikeryhmä oli kirjastovirkailija, ja seuraavana tulivat 

kirjastonhoitaja ja kirjastonjohtaja. Muitakin vastausvaihtoehdoista löytyneitä 

ammattinimikkeitä vastaajilla oli vähintään yksi kappale, kuten informaatikko, 

kirjastoavustaja, erikoiskirjastonhoitaja ja -virkailija, mediasihteeri ja pedagoginen 

informaatikko (kuva 6).  Muita ammattinimikkeitä vastaajat lisäsivät myös itse, ja näitä 

olivat esimerkiksi kirjastoautovirkailija-kuljettaja, kirjastotoimenjohtaja sekä erilaiset 

asemasta kertovat ammattinimikkeet, kuten tietopalvelupäällikkö, 

lainauspalvelupäällikkö, osastonjohtaja ja aluekirjastonjohtaja. 
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Kuva 6. Vastaajien ammattinimikkeet. 

 

Yli puolella vastaajista (68 henkilöllä) ammattinimike oli muuttunut työuran aikana ja 

vastaavasti 43 vastaajan ei ollut muuttunut. Yleisimmät syyt ammattinimikkeen 

muutokselle olivat työpaikan vaihtaminen tai työuralla eteneminen. Ammattinimikkeen 

vaihtumiseen ovat vastaajilla vaikuttaneet myös alalla tapahtuneet muutokset, 

työtehtävien uudelleen järjestely sekä organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Joillain 

vastaajilla ammattinimikkeen vaihtumisen taustalla on ollut alan- tai ammatinvaihto. 

Vastaajat pystyivät halutessaan valita näistä vaihtoehdoista useamman, ja eräällä 

vastaajalla esimerkiksi ammattinimikkeen vaihtumiseen oli vaikuttanut kaikki nämä 

edellä mainitut seikat. Ammattinimike on siis saattanut vaihtua useamman kerran eri 

syistä, ja toisaalta vastaajista reilusti yli kolmanneksella ei ammattinimike ole vaihtunut 

ollenkaan työuran aikana. 

Muut syyt ammattinimikkeen muuttumiselle voidaan laskea pääosin alalla 

tapahtuneiden muutosten alle. Vastaajat kertoivat esimerkiksi, että "Alun alkaen ei ollut 

1970 luvulla kirjastovirkailijoita, vaan -apulaisia ja sitten myöhemmin tuli käyttöön 

kirjastovirkailija -nimike", "Toimistovirkailijat muuttuivat kirjastovirkailijoiksi alan 

koulutuksen yhtenäistyttyä 1980-luvulla", ”Entinen ammattinimike internetohjaaja ei 

kuvannut työtä ja työnvaativuutta tarpeeksi hyvin” tai ” jossain vaiheessa luovuttiin 
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Suomen yleisissä kirjastoissa luovuttiin ammattinimikkeestä kirjastoamanuenssi ja 

minunkin nimikkeeni muutettiin silloin kirjastonhoitajaksi”. Tällöin työn sisältö ei 

välttämättä ole muuttunut oleellisesti ammattinimikkeen muuttumisen vuoksi. 

Ammattinimikkeen muuttuminen on saattanut olla siis muodollinen seikka, jolloin 

työtehtävät tai työpaikka eivät ole välttämättä oleellisesti muuttuneet. Työuralla 

eteneminen ja ammatin tai alan vaihtaminen ovat kuitenkin yleensä niin isoja 

muutoksia, että ammatti-identiteetin muokkaaminen on väistämätöntä. Ibarran (1999, 

s. 764) mukaan työroolien muutosten vuoksi työntekijät muokkaavat myös omaa 

ammatti-identiteettiään erilaisin keinoin, kuten roolimallien tarkkailulla tai ulkoisen ja 

sisäisen palautteen perusteella. Työntekijät käyttävät yleensä erilaisia väliaikaisia 

ratkaisuja yrittäessään sopeutua uuteen, ammatilliseen rooliinsa, ja nämä välivaiheet 

ovat tärkeä keino rakentaa omaa ammatti-identiteettiä. Pienemmätkin roolin 

muutokset, kuten uralla eteneminen tai työtehtävien muutokset, yleensä siis vaativat 

jonkinlaista ammatti-identiteettien muokkaamista. Identiteettityö ei siis rajoitu 

pelkästään suurien muutosten kohdalla, kuten alan tai ammatin vaihdon yhteydessä, 

tapahtuvaksi, vaan ammatti-identiteetin muokkaaminen jatkuu koko työuran ajan. 

Myös muiden kysymysten vastauksissa nousi esiin ammattinimikkeisiin ja 

ammattiryhmiin liittyviä asioita. Erityisesti kirjastonhoitajien ja kirjastovirkailijoiden 

työnkuvaan ja työnjakoon liittyviä mainintoja tuli esiin eri kysymyksissä, kuten 

työtehtävien tai kirjastoalan muutoksista kysyttäessä. Eräs vastaaja kertoi, että: 

”Nykyään kirjastoammatilliset rajat höltyneet ja kykyjensä mukaan voi osallistua 

erilaisiin toimintoihin. Uran alussa kirjasto oli hyvin hierarkkinen.” Muutama muukin 

vastaaja otti esiin kirjastoalan sisäisiin ammattiryhmiin liittyviä muutoksia: 

”Kirjastonhoitajien ja virkailijoiden työtehtävät eivät enää niin eriytyneitä” 

”Myös työyhteisön sisällä yhteistyötä tehdään paljon enemmän ja 
tasavertaisemmin eri ammattinimikkeitä omaavien työkavereiden kesken.” 
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Toisaalta vastauksista löytyy myös toinen näkökulma ammattiryhmien välisiin rajoihin: 

”Varsinkin asiakaspalvelussa ajatus, että kaikkien on tehtävä kaikkea. Enää 
ei saa asiakaspalvelussa erikoistua tietopalveluun vaan kaikkien on kerättävä 
euroja kassaan ja kärrättävä aineistoa. Kirjaston organisaatio ei tunnusta 
saati sitten arvosta eri työntekijäryhmien erilaisia taitoja eri toimissa. 
Kaikkien on oltava tasa-arvoista sillä seurauksella, että korkeasti koulutettu 
työntekijä hyllyttää ja peruskoulutettu tekee samaan aikaan tiedonhakuja. 
Ei uskalleta tunnustaa, että meillä on kirjastossa eri tasoisia 
työntekijäryhmiä.” 

Eteläpellon ym. (2017, s. 6) mukaan esteenä ammatillisten rajojen ylittämiselle voivat 

olla työpaikan valtasuhteet sekä erilaiset työkulttuurit ja ammatilliset roolit. 

Työntekijöillä ei välttämättä ole ollut mahdollista vaikuttaa työyhteisön työkäytäntöihin, 

ja joidenkin voi olla vaikeampaa sopeutua uuteen. Ammatti-identiteetin muokkaaminen 

olisikin olennaista muutoksissa, ja työntekijöillä tulisi olla vaikutusmahdollisuuksia ja 

tukea työpaikalla. Jos muutoksille ei saa tukea, voidaan ulkoisesti toimia uusien ohjeiden 

mukaisesti, mutta sisäisesti jäädä vielä vanhaan (Eteläpelto ym., 2014, s. 28).  

Kirjastojen välillä voi olla myös paljon eroa eri ammattiryhmien työnkuvissa ja 

työtehtävissä. Todennäköisesti myös kirjastojen koko ja resurssit vaikuttavat tähän, sillä 

pienemmissä kirjastoissa ei ole niin paljon resursseja tai työntekijöitä kuin isommissa 

yksiköissä, joten ammattiryhmien rajat ja työtehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten 

alla olevista vastauksista voi päätellä.  

”Vaikka ammattinimeke on pysynyt samana työn sisältö on muuttunut. 
Pienessä kirjastoyksikössä kaikki tekevät kaikkea. Nykyisin toimin 
suuremmassa yksikössä, jossa työtehtävät on jaettu tarkasti sisällön mukaan 
osastoille ja missä erikoisasiantuntijana toimiminen on mahdollista.” 

”Nykyisin kirjastotyössä pitää olla moniosaaja, eikä hoitaa vain oman 
ammattinimikkeen mukaisia töitä. Työtehtävät sekoittuvat, kun 
työntekijöitä on vähän ja toiminta on pidettävä käynnissä.” 

”Yhden henkilön kirjastossa kaikki työtehtävät kuuluvat moninaiseen 
toimenkuvaan.” 

Moniammatillisuus ja ammatillisten rajojen ylittäminen on jo monissa työyhteisöissä 

vakiintunut tapa, mutta varsinkin suuremmissa yksiköissä työtehtävien eriytyminen on 
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luonnollista, ja kuten vastaaja yllä totesi, on mahdollista toimia erikoisasiantuntijana. 

Pienemmissä yksiköissä ei taas ole välttämättä edes vaihtoehtoja, jotta toimintaa 

pystytään pitämään yllä. Yllä olevista vastauksista myös näkee, että jotkut vastaajat ovat 

kokeneet ammattirajojen höltymisen mielekkääksi ja yhteistyötä lisääväksi, mutta 

jollekin se voi tuntua myös siltä, että omaa osaamista ei arvosteta. Eteläpelto ym. (2014, 

s. 28) toteavatkin, että ammatti-identiteettien muokkaus on välttämätöntä muutosten 

toteutumiselle. Muuten tilanne voi olla kuormittava, ja haitata myös uuden oppimista 

sekä työn kehittämistä ja uudistamista. 

 

4.3 Elinikäinen oppiminen 

Väestön ikääntyessä on alettu kiinnittämään yhtä enemmän huomiota 

aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Työelämän muutosten ja jatkuvan uuden 

oppimisen keskellä koulutuksella on yhtä tärkeämpi rooli, jotta työikäiset säilyttäisivät 

toimintakyvyn ja omaksuisivat uusia tietoja ja taitoja. (Ruoholinna, 2009, s. 13–14). 

Tässä alaluvussa tarkastellaankin vastaajien koulutustaustaa, osaamisvaatimusten 

muutoksia, uuden oppimista ja täydennyskoulutustarpeita. Ammatti-identiteetti alkaa 

rakentumaan jo ammatinvalintavaiheessa ja koulutuksessa, ja jatkuu läpi työuran 

(Stenström, 1993, s. 38). Uuden oppiminen edellyttääkin yleensä myös ammatti-

identiteetin muokkaamista (Eteläpelto ym., 2017, s. 9).  

Suurin osa vastaajista oli suorittanut joko korkeakoulututkinnon tai opistoasteen 

tutkinnon. Lähes kaikilla vastaajilla oli joku kirjastolan koulutus; vain kuusi henkilöä 

vastasi, että heillä ei ole mitään koulutusta kirjastoalalle. Korkeakoulututkintoja 

suorittaneet olivat pääasiassa opiskelleet joko kirjasto- ja informaatioalan ylemmän 

korkeakoulututkinnon (17 vastaajaa) tai kirjasto- ja informaatioalan aineopointoja (34 

vastaajaa). Muutamat vastaajat olivat suorittaneet myös alemman 

korkeakoulututkinnon. Kirjastoalan ammattitutkinnon oli suorittanut 38 vastaajaa (kuva 

7). Muita tutkintomuotoja olivat esimerkiksi kauppaopiston kirjastolinja ja erilaiset 

kirjastovirkailijan siirtymävaiheen kurssit tai koulutukset. Vastauksissa tulivat esiin myös 
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erilaiset yhdistelmät, jolloin sama vastaaja oli suorittanut useampia koulutusmuotoja, 

kuten kirjastoalan ammattitutkinnon sekä kirjasto- ja informaatioalan aineopintoja. 

 

Kuva 7. Vastaajien suorittamat kirjastoalan opinnot. 

 

Vastaajilla on siis ollut alalle hyvin erilaiset lähtökohdat koulutuksen näkökulmasta. Eräs 

vastaaja kertoi, että oli tullut kirjastoon vuonna 1978 työllistettynä ja tehnyt sijaisuuksia, 

jonka jälkeen oli suorittanut 7 viikon siirtymävaiheen koulutuksen. Tällöin ammatti-

identiteetti on luultavasti muodostunut suurimmaksi osaksi työssä, eikä koulutuksella 

ole ollut niin paljon merkitystä sen muodostumisessa. Suurin osa vastaajista oli myös 

työskennellyt kirjastoalalla yli 21 vuotta, joten varsinaisesta alan koulutuksestakin on 

usealla vastaajalla aikaa jo vuosikymmeniä. Eräs vastaaja kertoi myös, että hänelle ”on 

tullut sellainen tunne, että tämä ei ole enää se ammatti, johon aikoinaan itseni koulutin 

ja jossa viihdyin”. Ajatus on ymmärrettävä, sillä kirjastoala on varmasti varsin erilainen 

tänä päivänä, mitä se on ollut suurimman osan vastaajista kouluttautuessa alalle.  

Työelämässä tapahtuneet nopeat tekniset muutokset ja ammattitaitovaatimusten kasvu 

korostavat myös täydennyskoulutuksen merkitystä (Ruoholinna, 2009, s. 13–14). Koska 

suurin osa vastaajista on saanut peruskoulutuksen vuosia sitten, on täydennyskoulutus 

tärkeässä roolissa. Vastaajista suurin osa (95 henkilöä) vastasi kyllä, kun heiltä kysyttiin, 

pääsevätkö he mielestään osallistumaan tarpeeksi omaan työhönsä liittyvään 

koulutukseen. Vastaavasti 16 vastasi, että he eivät pääse osallistumaan tarpeeksi omaan 

työhön liittyvään koulutukseen. Yleisimmät syyt siihen, että koulutukseen ei pystytä 

osallistumaan, olivat kiire ja ajan puute sekä resurssien vähäisyys. Varsinkin pienten 
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kirjastojen ainoat työntekijät ovat hankalassa asemassa, kun koulutukseen päästäkseen 

pitäisi järjestää esimerkiksi sijainen.  

Nykypäivän kirjastotyön osaamisvaatimuksissa tuli esiin erilaisten digitaitojen vaatimus 

nykypäivänä. Noin puolet vastaajista mainitsivat tärkeänä osaamisena esimerkiksi 

tietotekniikan ylipäänsä, laitteiden ja sähköisten palvelujen käytön sekä sosiaalisen 

median käytön ja hallinnan. Tärkeänä pidettiin myös sisältöjen avaamista ja aineistojen 

tuntemista, ja monet mainitsivat erityisesti kirjallisuuden tuntemuksen. Myös 

lastenkirjastotyön ja lastenkirjallisuuden tunteminen mainittiin muutamassa 

vastauksessa erikseen. Hyvin monet kertoivat myös erilaisten sosiaalisten taitojen 

olevan erittäin tärkeitä nykypäivän kirjastotyössä. Useat mainitsivat esimerkiksi 

vuorovaikutustaidot, asiakaspalvelutaidot, yhteystyötaidot, verkostoitumistaidot sekä 

tiimiosaamisen. Monet mainitsivat myös pedagogisten taitojen merkityksen nykyään 

sekä ylipäänsä esiintymistaidot ja kyvyn olla esillä, ohjata ja opastaa. Kaiken kaikkiaan 

monipuolisuus ja moniosaaminen nousi esiin, ja eräs vastaaja sanoikin: ”Kirjastossa 

mikään taito tai tieto ei mene hukkaan.” 

Myös esimerkiksi viestintä- ja markkinointiosaaminen ja muut enemmän yrityselämään 

liitetyt osa-alueet sekä tapahtumien järjestäminen otettiin esille muutamissa 

vastauksissa. Jotkut vastaajista nostivat esiin myös yleissivistyksen, uuden oppimisen, 

muutosvalmiuden, joustavuuden, itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen sekä 

stressinsietokyvyn sellaisiksi osaamisen osa-alueiksi, jotka ovat kirjastotyössäkin 

nykyään tärkeitä. Meijersin (1998, s. 192) mukaan yhteiskunnassa painotetaankin 

nykyään työntekijöiden henkilökohtaisia luonteenpiirteitä, esimerkiksi juuri 

joustavuutta ja muutoskykyisyyttä, ja ammatillisten taitojen merkitys vähenee. Alla 

olevat vastaukset kertovat hyvin näistä uusista työelämätaidoista: 

”Rohkea heittäytyminen kokeilemaan uusia asioita, luovuus ja halu tehdä 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.” 

”On osattava omaksua tietoa ja taitoja nopeasti ja sopeuduttava 
muutokseen kevein rantein.” 
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”Kirjastoalalla tarvitaan älyllisesti uteliaita ihmisiä, joilla on valmiudet 
erilaisiin tietohallinnon ja tietojohtamisen tehtäviin.” 

Vastaajien koulutustarpeet noudattelivat aika paljon samaa linjaa osaamisvaatimusten 

kanssa (kuva 8). Suurin osa halusi saada työssään koulutusta aineistojen sisältöihin ja 

niiden avaamiseen, digitaalisten palvelujen opastamiseen sekä kirjaston tarjoamiin 

sähköisiin sovelluksiin ja niiden käyttämiseen. Myös tiedonhaku ja tiedonhankinta, 

sosiaalisen median sovellukset ja niiden käyttö, pedagogiset taidot, 

asiakaspalveluosaaminen, esiintymistaidot sekä johtaminen ja esimiestyö kiinnostivat 

vastaajia. Vastausvaihtoehdot olivat pitkälti erilaisia ammattitaitoja, eikä esimerkiksi 

erilaisia työelämätaitoihin tai työhyvinvointiin liittyen ollut vastauksessa vaihtoehtoja 

ollenkaan. Tämä luultavasti ohjasi vastaajia myös vastauksissaan, joten voi olla, että 

esimerkiksi työelämätaitojen – joita osaamisvaatimuksissa kuitenkin tuli esiin - 

puuttuminen vastauksista selittyy tällä.  

 

Kuva 8. Vastaajien koulutustarpeet. 

 

Jatkuva uuden oppimisen vaatimus tuo myös usein haasteita työhön. Kirpalin (2009, s. 

218) mukaan työntekijät kokevatkin usein paineita uuden oppimisesta oman työn 

ohella, eivätkä he välttämättä saa tukea ja opastusta uuden oppimiseen. Vastaajat 

kertoivat erityisesti digitaitojen opettelun sekä erilaisten laitteiden ja sosiaalisen median 



 

44 

 

käytön osaamisen tuovan haasteita työhön. Haasteeksi koetaan erityisesti se, että uusia 

sovelluksia ja ohjelmia tulee niin nopealla tahdilla, että edellisiäkään ei ole ehtinyt 

omaksua, kun tulee jo uusia. Usein erilaisten laitteiden käyttö täytyy myös opetella itse, 

eikä koulutusta tai opastusta ole välttämättä tarjolla. Kaikilla ei myöskään ole 

välttämättä henkilökohtaista kiinnostusta digiasioihin tai vaikka sosiaaliseen mediaan, 

joten niiden oppiminen tuntuu haastavalta. Osa koki myös jatkuvan uusien asioiden 

tulvan ja uuden oppimisen vaatimukset sekä ajan hermoilla pysymisen haastavaksi.  

”Tietotekniikan käyttö aiheuttaa välillä tuskaa. Tämän ikäisenä on kaikki 
pitänyt opiskella kantapään kautta, ja kun ei ole ollut kovaa kiinnostusta 
tietokoneisiin, niin välillä on ollut tosi vaikeaa. Onneksi töissä on nuorempia 
ja näppärämpiä, mutta täytyy silti itse yrittää opetella uusia asioita että 
pärjää tässä nyky-yhteiskunnassa.” 

Yllä oleva vastaus kuvaa hyvin sitä, mitä varmasti monet kokevat nykyajan työelämässä. 

Yksi vastaaja kertoi myös, että töissä on onneksi työkavereita, jotka neuvovat ja joilta 

voi oppia asioita. Eräs vastaaja kertoi, että lisääntyneet mahdollisuudet osallistua 

koulutuksiin etäyhteyden kautta ovat helpottaneet koulutuksiin pääsyä. Toinen pohti, 

että olisi hyvä, jos koulutukseen pääsisi osallistumaan niin, että myös muita yksikön 

työntekijöitä olisi samaan aikaan paikalla, jotta koulutuksen antia voisi pohtia yhdessä 

myöhemmin, ”tai joku menisi koulutukseen ja opettaisi meille myöhemmin oppimansa”. 

Olisi siis tärkeää, että työpaikoilla otettaisiin huomioon erilaiset tavat oppia, ja 

työntekijöiden osaamista hyödynnetään laajasti myös työyhteisön sisällä. Samalla 

jokaisen osaaminen tulisi näkyvämmäksi.   

 

4.4 Muuttuva työ 

Työn muuttuessa työntekijät joutuvat usein muokkaamaan omaa ammatti-

identiteettiään. Muutokset, paine ja kiireet usein kuluttavat työntekijää, vaikka niihin 

liittyisi positiivisia ja myönteisiä tunteita. (Vähäsantanen, Hökkä, Paloniemi, Herranen & 

Eteläpelto, 2014, s. 67).  Kyselyssä vastaajilta kysyttiin työtehtävien muutoksista ja 

kirjastoalalla tapahtuneista muutoksista, ja esiin tuli myös muutoksiin liittyviä haasteita. 
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Kaiken kaikkiaan vastaajista 86 kertoi, että omat työtehtävät ovat muuttuneet erittäin 

paljon tai melko paljon. Ainoastaan kuusi henkilöä vastasi, että muutoksia omassa työssä 

ei ole tapahtunut juurikaan tai ei ollenkaan (kuva 9).  

 

Kuva 9. Miten paljon vastaajien työtehtävät ovat muuttuneet kirjastouran aikana. 

 

Kaikkien työ on luultavasti jollain lailla muuttunut esimerkiksi digitalisaation myötä, 

mutta välttämättä työn ydintehtävät tai toimenkuva eivät kaikilla ole niin paljoa 

muuttuneet. Vastaukset työtehtävien muutoksista sekä kirjastoalalla tapahtuneista 

muutoksista limittyivät osittain toisiinsa, ja osa vastaajista käsitteli samoja asioita 

molemmissa kohdissa. Tämä olikin etukäteen ajateltuna todennäköistä, sillä alalla 

tapahtuvat muutokset heijastuvat aina myös yksittäisten työntekijöiden työhön ja 

työtehtäviin. Kirjastoalan muutoksista kysyttäessä monet peilasivat muutoksia omaan 

työhön jopa enemmän, ja avasivat kokonaisuudessaan enemmän työkuvan ja 

työtapojen muutoksia.  

Omien työtehtävien muutoksista kysyttäessä osa vastaajista kertoi enemmän syitä 

työtehtävissä tapahtuneille muutoksille. He kertoivat, että työtehtävät olivat 

muuttuneet esimerkiksi ammattinimikkeen muutoksen, työpaikan vaihdon tai uralla 

etenemisen johdosta. Jotkut olivat edenneet aina tukityöllistetystä tai 

lainausapulaisesta kirjastonjohtajaksi saakka, ja jotkut vastaajat olivat työskennelleet 

aikaisemmin esimerkiksi yliopisto- tai ammattikorkeakoulukirjastoissa. Muutamat 

kertoivat siirtymisestä esimerkiksi isommasta kirjastosta pienempään yksikköön, ja 

joidenkin työnkuva on muuttunut ammattinimikkeen vaihdon myötä.  
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Jotkut vastaajista kertoivat, että työnkuvia ja työtehtäviä on jaettu uudelleen esimerkiksi 

eläköitymisen, henkilöstön vähenemisen tai organisaatiomuutoksen vuoksi. Myös 

ylipäänsä työtehtävien ja työnkuvan muuttuminen eri osa-alueiden välillä tuli 

vastauksista esiin. Eräs vastaaja oli esimerkiksi aiemmin tehnyt paljon kouluyhteistyötä 

ja kiertänyt kouluilla vinkkaamassa, mutta kertoi, että "se puoli ei enää kiinnosta 

pätkääkään, onneksi on nuorempia, jotka saavat vuorollaan hoitaa sen.”. Uusia 

työtehtäviä on siis tullut työnkuvaan mukaan, ja vanhoja on jäänyt pois. On luonnollista, 

että mielenkiinnon kohteet muuttuvat, ja työtehtäviä pystyy muuttamaan oman 

kiinnostuksen mukaan. 

Selkeästi suurin yksittäinen teema, joka nousi esiin, oli tietysti tietotekniikan ja 

digitalisaation vuoksi tapahtuneet muutokset sekä vastaajien omassa työssä että koko 

kirjastoalalla. Tämä oli odotettua, sillä digitalisaation ja tietotekniikan murros on 

tapahtunut juuri viimeisen 40 vuoden aikana, ja se osuu yhteen vastaajien työurien 

kanssa. Työtehtävien muutoksista kysyttäessä noin puolet, ja kirjastoalan muutoksista 

kysyttäessä noin 90 vastaajaa nosti esiin tietotekniikan ja digitalisaation muutokset 

yhdeksi keskeisimmistä muutoksista omaan työhönsä liittyen. Useat vastaajat kertoivat, 

että heidän aloittaessaan kirjastouraa, ei kirjastoissa käytetty vielä tietotekniikkaa 

ollenkaan, eikä internetistä ollut tietoakaan. 

”Silloin kun tulin töihin käytettiin detroit-järjestelmää, että aamuisin 
saatettiin aakkostaa jopa 800 kirjainkorttia käsin. Ei ollut tietokoneita, mutta 
oli muistaakseni 1 sähkökäyttöinen kirjoituskone.” 

”Esim. alun alkaen ei ollut edes atk:ta ja sen tuleminen ja siihen 
kouluttautuminen oli aivan ihmeellistä. Kirjoituskoneella tehtiin 
luettelokortit, jne. Mustetäytteisellä monistuskoneella tehtiin 
luettelokorttien monistus, ja oli kyllä suttuista hommaa. 
Myöhästymismuistutukset kirjoitettiin "etanakortteihin". Joskus käytiin jopa 
polkupyörillä ovilta oville tekemässä kirjojen perintää, mutta se ei kauan 
kestänyt, onneksi, koska välillä kyllä pelotti mennä soittamaan ovikelloa.” 

Esimerkiksi yllä olevasta vastauksesta näkee, miten valtavasti tietotekniikan kehitys on 

muuttanut sekä työtapoja että työtehtäviä. Polkupyörällä tapahtuneen kirjojen 

perinnän ei uskoisi tapahtuneen vielä työssä olevien henkilöiden työuran aikana. 
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Vastauksissa myös mainittiin muun muassa luettelointikortit, kirjoituskoneet, Detroit-

järjestelmä, kaksikorttijärjestelmä, kameralainaus ja kortistot. Eräs vastaaja totesi 

ytimekkäästi: ”Olen aloittanut vuonna 1986 yksikorttijärjestelmän hoidolla. Ihan eri 

maailma siis kuin nykyinen työ”.  

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat muuttaneet työtä ja työskentelytapoja siis paljon. 

Useat vastaajista kertoivat, miten digitalisaatiosta johtunut työtapojen muutos on 

muuttanut myös muuta työtä perusteellisesti. Digitalisaatio ja uudet tekniikat ovat 

vähentäneet manuaalista työtä, joten aikaa on vapautunut muuhun työhön. Tämä on 

osaltaan vaikuttanut koko työnkuvan muuttumiseen. Nykyään kaikki perusasiat, kuten 

lainaus, palautus, muistutukset, ilmoitukset, laskutus ja tilastot hoituvat kaikki 

automaation kautta. Useat vastaajat kertoivat, miten automatisaatio on helpottanut 

työtä ja muuttanut sitä mielekkäämmäksi ja monipuolisemmaksi. Internet on 

helpottanut tiedonhakua ja ylipäätään kokoelmatyötä. Erään vastaajan sanoin: ”Enää ei 

tarvitse etsiä käsikirjoista jään paksuuden laskentakaavoja, ne löytyvät netistä”. 

Asiakkaiden opastaminen digiasioissa, sosiaalinen media ja e-aineistot kuuluvat nykyään 

myös oleellisesti työnkuvaan. Sosiaalisessa mediassa täytyy olla mukana, ja näyttävä 

siellä missä asiakkaatkin ovat. Tämä vaatii myös rohkeutta, niin kuin eräs vastaaja kertoi: 

”muutoksia pitää seurata ja ottaa rohkeasti esim. sosiaalisen median kanavat käyttöön, 

ettei tipu kyydistä”. 

Vastauksissa oli paljon myös muita konkreettisesti työtehtäviin vaikuttaneita asioita. 

Lastenkirjastotyö ja kirjavinkkaus ovat lisääntyneet viime vuosien aikana, ja työ nähdään 

entistä tärkeämpänä mitä aikaisemmin. Eräs vastaaja kertoikin, että lastenkirjastotyö 

”oli pitkään aliarvioitu, 'vaativamman tietopalvelutyön' alivuokralainen”. Myös yleisesti 

sisältöjen avaaminen sekä opastaminen ja pedagoginen ote näkyvät työtehtävissä 

nykyään enemmän kuin ennen. Tapahtumien järjestäminen on lisääntynyt, ja niiden 

mukana markkinointi ja viestintä. Sosiaalisen median lisääntyminen mainittiin myös 

erikseen useammassa vastauksessa. Esille tulivat myös esimiestyöhön liittyvät 

muutokset. Monet myös mainitsivat, että työtehtävät ovat ylipäätään lisääntyneet, ja 

muutokset koettiin myös kokonaisvaltaisina ja jatkuvia. Erään vastaajan sanoin ”Muutos 
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on ollut jatkuvaa, joten on vaikea sanoa mitään tiettyä kohtaa, jolloin työ olennaisesti 

muuttuu.” 

Muutamat vastaajat kertoivat myös, että automatisaation ja kirjastotilojen muutokset 

sekä omatoimikirjastojen käyttöön ottaminen ovat alalla tapahtuneita suuria 

muutoksia. Esimerkiksi omatoimikirjastot ovat olleet suuri harppaus, kuten eräs vastaaja 

totesi: ”koska aluksi tuntui, etteihän nyt asiakkaita voi yksistään päästää kirjastoihin.” 

Vastaajat kertoivat myös erilaisten yhteistyömuotojen lisääntymisestä. Esiin nousi niin 

valtakunnallisen kuin seudullisenkin yhteistyön sekä verkostoitumisen lisääntymisen. 

Seudullinen yhteistyö yhdistää ja yhtenäistää järjestelmiä, ohjelmia, palveluita ja 

kokoelmia. Alueellisen kehittämiskirjastotyön kautta täydennyskoulutus on lisääntynyt 

ja monipuolistunut. Kirjasto on nykyään haluttu yhteistyökumppani kunnissa, ja usea 

vastaaja kertoi yhteistyön esimerkiksi eri kunnan toimijoiden tai järjestöjen kanssa 

lisääntyneen. Yhteistyö kokonaisuudessaan on tuonut enemmän mahdollisuuksia 

kirjastoille, sillä etenkin pienillä kirjastoilla ei välttämättä ole resursseja tehdä kaikkea 

yksin. 

”Yhteistyösuhteet ovat lisääntyneet valtavasti. Urani alkuvaiheissa kirjasto 
oli aika yksin, nykyisin meitä haetaan yhteistyökumppaniksi monilta tahoilta. 
Mm. tästä syystä aktiivisuuden ja kehittämistaitojen vaatimukset ovat 
kasvaneet.” 

Useista vastauksista tuli esiin, että työn osaamisvaatimukset ovat muuttuneet. Jotkut 

vastaajat kertoivat, että osaamisvaatimukset ja -alueet ovat laajentuneet, ja jotkut 

aikaisemmin oleelliset osa-alueet työssä ja työtehtävissä on keskitetty vain tietyille 

henkilöille. Esimerkiksi luettelointia ei välttämättä enää tee kuin tietyt henkilöt. Vaikka 

töiden keskittäminen voi helpottaa omaa työtä, toi eräs vastaaja myös esiin sen, että 

jonkun työtehtävän pois jääminen voi myös heikentää sen alueen tietämystä. 

Esimerkiksi luetteloinnin pois jääminen omista työtehtävistä on vaikuttanut siihen, että 

tietämys aiheesta ei ole enää niin monipuolinen. Myös verkostoituminen ja yhteistyö on 

muuttanut työtä ja osaamisvaatimuksia: yhden työntekijän ei tarvitse osata kaikkea. 
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”Osaamisvaatimukset ovat muuttuneet, enää ei näprätä pikkutarkkojen 
yksityiskohtien kanssa (esim. joka kirjastossa ei tehdä luettelointia ja 
muovitusta yms., vaan ko. asiat tehdään keskitetysti, samoin hankinta).” 

”Kaikkea ei tarvitse enää osata itse joka kirjastossa vaan asioita tehdään 
kimppojen ja tiimien sisällä yhdessä.” 

Muutoksiin voi usein kuitenkin liittyä erilaisia haasteita. Jotkut vastaajista kertoivat, että 

iän tuomat muutokset aiheuttavat jonkin verran haasteita työssä. Vastaajat mainitsivat, 

että esimerkiksi muisti ja muistikapasiteetin ongelmat sekä työn fyysinen puoli ja 

jalkojen päällä oleminen ovat haastavia asioita työssä. Niitä voi olla myös haastavaa 

hyväksyä, ja eräs vastaaja totesikin, että kokee huonoa omaatuntoa, että ei pysty enää 

samoihin suorituksiin kuin nuorempana. Useat vastaajat kertoivat myös, että nopeasti 

tapahtuneet muutokset ovat haastavimpia asioita työssä. Muutosten koettiin olevan 

myös jatkuvia, eikä edellisiäkään ehdi vielä omaksumaan, kun joutuu jo selviämään 

uusista muutoksista. Eräs vastaaja kertoikin, että haastavinta on ollut hyväksyä muutos 

ja muuttaa omia käsitteitä ja asenteitaan.  

Työidentiteeteiltä vaaditaan nykyään yhä enemmän joustavuutta ja yrittäjämäistä 

työasennetta. Kirpalin (2004, s. 218–219) tutkimuksen mukaan tällainen työidentiteetti 

oli kuitenkin poikkeuksellista, eikä työntekijöillä ollut resursseja selviytyä muuttuvan 

työympäristön vaatimuksista. Tämä johtaa usein stressiin sekä työn hallinnan ja 

sitoutumisen puutteeseen. Tutkimuksen mukaan näytti myös siltä, että usein tuki 

ammatti-identiteettityöhön on riittämätöntä tai sitä on tuskin lainkaan, vaikka 

työntekijät tarvitsisivat tukea ja ohjausta selvitäkseen muutoksista. Jos oma työ on vain 

uusista muutoksista selviytymistä, ja tuntuu, ettei omaa työtä pysty hallitsemaan, ei ole 

ihme, jos muutoksia pidetään haastavina ja kuormittavina. Useat vastaajat myös 

kertoivat, että muutokset ja uudet asiat täytyy usein opetella oman työn ohella, eikä 

niihin saa välttämättä opastusta tai koulutusta. 

Jotkut näkivät muutokset pääasiassa positiivina, mutta niiden liian nopea tahti on 

vaikuttanut siihen, että kaikkia muutoksia ei pysty omaksumaan. Esiin tuotiin erikseen 

myös toisaalta tietotekniikan aiheuttamia haasteita ja toisaalta niiden mielekkyyttä. 

Muutamat vastaajat kertoivat, että uusien digitaitojen oppiminen on haastavaa, ja eräs 
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vastaaja sanoi suoraan, että ”digimaailman kehityksessä ei jaksa pysytellä mukana.” Osa 

taas toi esille digitaalisuuden helpottaneen työtä ja muuttaneen sitä mielekkäämmäksi. 

Eräs vastaaja kertoi, että ”muutokset ovat olleet mielenkiintoisia ja innostavia”. ja joku 

oli ollut mukana edistämässä kirjastojen digitalisaation kasvua monin tavoin. Vaikka 

asiat olisivat haastavia ja vaativia, ne voivat olla myös mielenkiintoisia, kuten alla oleva 

vastaus kertoo: 

”Jos "haastava" tarkoittaa että vaativaa mutta mielenkiintoista, niin se on 
tämä digitaalinen kehitys jonka virrassa mennään eikä meinata.” 

Muutoksiin suhtautumiseen vaikuttaa myös se, onko itse voinut vaikuttaa omassa 

työssä tapahtuviin muutoksiin. Eteläpellon, Hökän, Paloniemen ja Vähäsantasen (2014, 

s. 19–20) mukaan vähäiset vaikutusmahdollisuuden omaan työhön ja ulkoapäin tulevat 

ohjaukset ja määräykset heikentävät työntekijöiden oppimista ja ammatti-identiteettiä 

voivat johtaa turhautumiseen, sitoutumattomuuteen, uupumiseen ja vastarintaan. 

Jotkut vastaajat kertoivat kyselyssä, että jotkut muutoksista ovat tapahtuneet omasta 

halusta ja olleet mieleisiä, kun taas jotkut muutokset ovat tapahtuneet pakon edessä, 

tai ”osa työtehtävistä on vain ilmestynyt listalle”. Vaikka välillä kaikki tuntuu muuttuvan 

nopealla tahdilla, eräs vastaaja kertoi, että jotain on pysynyt samanakin: 

”Ainoa asia, joka ei ole suuremmin muuttunut, on asiakas ja palvelua 
tarvitseva ihminen moninaisine tarpeineen. Ihmisen kohtaaminen on aina 
yhtä tärkeää muutoksista huolimatta.” 

 

4.5 Sosiaalinen ympäristö 

Ammatti-identiteetin rakentuminen on läheisesti yhteydessä sosiaaliseen puoleen, ja 

parhaassa tapauksessa identiteettineuvottelu on persoonallisen ja sosiaalisen 

vuoropuhelua. Viime kädessä ammatti-identiteetti rakentuu työyhteisöjen 

sosiokulttuurisessa kontekstissa yksilöllisen osallisuuden myötä. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen, 2010, s. 43–45). Työyhteisö ja asiakkaat sekä ympäröivä organisaatio ja 

koko ammattiala liittyvät vahvasti työn sosiaaliseen puoleen ja kontekstiin, ja niihin 

liittyviä vastauksia oli useamman kysymyksen kohdalla.  Aihetta ei käsitelty suoraan 
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missään kysymyksessä, vaan se tuli esiin esimerkiksi kysyttäessä kirjastoalan tai 

työtehtäviä muutoksista, parhaista puolista, ja sekä haastavimmista että tärkeimmistä 

asioista tai arvoista työssä. Aihe tuli siis esiin hyvin monipuolisesti ja monitahoisesti. 

Asiakkaat ja työyhteisö nähtiin pääasiassa positiivisesti. Kirjastotyön parhaiksi puoliksi 

enemmistö vastaajista mainitsi asiakkaat ja asiakaspalvelutyön. Useat vastaajat 

kertoivat myös tärkeimmiksi arvoiksi erilaiset asiakkaisiin ja ihmisten kohtaamiseen 

liittyvät asiat. Kaikkien asiakkaiden tasavertainen kohtaaminen, laadukas asiakaspalvelu, 

erilaisten ihmisten kohtaaminen, tyytyväiset asiakkaat ja yhdenvertaisuus ja 

inhimillisyys nousivat vastauksista esiin. Asiakaspalvelua voi tapahtua myös muualla 

kuin perinteisesti miellettynä kirjaston tiskin takana: kotipalvelutyö, lukuneuvonta, 

kirjavinkkaus ja esimerkiksi lukupiirien vetäminen olivat myös asiakkaille tärkeitä 

asiakaspalvelun muotoja. Vastaajat myös kertoivat, että mukavat asiakkaat ja 

asiakaspalvelutyö oli yksi syy siihen, miksi he ovat pysyneet kirjastoalalla töissä. Jotkut 

kertoivat, miten asiakkaat ovat harvoin hankalia asioidessaan kirjastossa, ja he näkevät 

kirjaston lähtökohtaisesti positiivisesti.   

Useat mainitsivat työnsä tavoitteissaan suoraan myös asiakkaat ja työyhteisön, ja 

kertoivat haluavansa palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tehdä heidät 

tyytyväisiksi ja vaikuttaa asiakkaiden elämään positiivisesti. Asiakkaat ja 

asiakaspalvelutyö koettiin siis hyvin tärkeäksi ja oleelliseksi osaksi työtä. Myös Hicksin 

(2014, s. 252) tutkimusten mukaan kirjastonhoitajat pitivät erityisesti asiakkaiden 

palvelua kirjastotyön ytimenä. Palvelu oli samalla myös yksi keino osoittaa oman 

ammatin arvoa, ja sitä kautta rakentaa omaa ammatti-identiteettiä. Myös tässä 

tutkimuksessa vastaajat kertoivat tärkeäksi asiaksi asiakkaiden tyytyväisyyden ja myös 

oman tyytyväisyyden ja ilon, kun asiakkaita pystyy palvelemaan hyvin ja heitä pystyy 

auttamaan. 

Useat vastaajat kertoivat myös hyvän työyhteisön ja samanhenkisten työkavereiden 

olevan kirjastotyön parhaita puolia, ja vajaa kolmasosa nosti esiin erilaiset työyhteisöön 

liittyvät arvot: hyvä työilmapiiri, yhteistyö, tasavertaisuus sekä avoin ja kannustava 

suhde työkavereiden kanssa. Erään tavoitteena oli ”olla hyvä, kannustava ja tukea 
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antava työkaveri muille.”. Hyvä työyhteisö oli myös osalle vastaajista syy, miksi he ovat 

pysyneet kirjastoalalla töissä. Eräälle vastaajalle yksi eniten vaikuttavista asioista 

kirjastoalalle jäämiselle oli suhde työkavereihin, joista osan kanssa vastaaja oli ollut 

töissä jo yli 30 vuotta. 

Erilaiset ympäröivään organisaatioon liittyvät vastaukset tulivatkin esiin etenkin silloin, 

kun kysyttiin haastavimpia asioita kirjastotyössä. Erityisesti kuntaorganisaatioon 

liittyvinä haasteina nähtiin huono taloustilanne, pienenevät resurssit sekä 

henkilökunnan vähentyminen. Esiin tuli myös arvostuksen ja tietämyksen puute 

kirjastojen toiminnasta erityisesti muun kuntaorganisaation taholta, jonka nähtiin 

johtavan myös vähäisiin ja pieneneviin resursseihin. Vähäiset resurssit ovat taas 

edelleen yhteydessä myös ajan puutteeseen ja kiireeseen. 

”Vuosi 2020 toi tullessaan selvän arvostuksen puutteen meitä kunnan 
kirjastolaisia kohtaan ylemmän esimiehen ja johtoryhmän taholta. Välillä 
tulee päiviä, jolloin ajattelen vain olevani täällä töissä eikä sydän ole 
mukana.” 

”Ympäröivän yhteiskunnan alati muuttuessa kirjastonkin pitäisi pystyä 
kehittämään palveluja ketterästi. Tarve uudistaa palveluja asiakaskunnan 
tarpeiden muuttuessa on ristiriidassa sen kanssa, että samaan aikaan 
taistelu resursseista jatkuu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.” 

Useat kokivat työn olosuhteet haastaviksi asioiksi työssään. Työn sirpaleisuus, 

työmäärän lisääntyminen ja työtahdin kiihtyminen sekä jatkuvat keskeytykset työssä 

ovat johtaneet siihen, että työssä ei ole enää tarpeeksi aikaa perehtyä erilaisiin asioihin 

tai suorittaa vaadittuja työtehtäviä. Työt saattavat tulla myös vapaa-ajalle, kun kaikkia 

tärkeitä ja kiinnostavia asioita ei ehdi tehdä työajalla. Muutamat vastaajat nostivat esiin 

myös riittämättömyyden tunteen, jota ajoittain kokevat, kun työtehtäviä ei välttämättä 

pysty tekemään niin hyvin kuin toivoisi, eikä kaikkien asioiden tekemiseen ole aikaa.  

”Kirjaston palveluihin tutustumiseen ei myöskään ole tarpeeksi aikaa ja 
työssä on liikaa muuttuvia osatekijöitä, joita ei pysty mitenkään 
hallitsemaan. Toki näitä on aina, mutta määrä on lisääntynyt ja työtahti 
tihentynyt niin ettei ole aikaa tutustua niihin.” 
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”Työn osittainen hektisyys lähikirjastotyössä ja keskeytykset työssä. 
Tietynlaisen riittämättömyyden tunteen sietäminen - esim. haluaisi olla 
parempi vinkkari/asiakaspalvelija, kirjavinkin tekijä, mutta tähän minä tällä 
hetkellä pystyn. Osa töistä on sellaisia, että ne eivät koskaan tule valmiiksi 
(esim. kokoelmatyö), mutta tähän on kasvanut työn myötä. Se, että valtaosa 
kirjavinkkarin aineistoihin tutustumisesta ja lukemisesta tapahtuu omalla 
vapaa-ajalla muutamasta lukupäivästä huolimatta.” 

Työn resurssit tai olosuhteet eivät siis välttämättä ole kohdallaan, jos työssä on koko 

ajan kiire, kaikkia työtehtäviä ei ehdi tekemään, työssä on paljon keskeytyksiä ja pitkää 

keskittymistä vaativia töitä on vaikeaa tehdä. Myös työhyvinvointi usein kärsii, ja 

vastaajat kertoivatkin riittämättömyyden tunteesta, jota saattavat kokea ja joutuvat 

sietämään. Esimiestyöhön liittyen muutamat vastaajat kertoivat, että esimiehillä on 

lisääntynyt yhä enemmän hallinnolliset tehtävät, erilaiset selvitykset ja raportit sekä 

ylipäänsä byrokratiaan liittyvät tehtävät. Hallinnollisilla asioilla kuormittuminen 

vähentää myös samalla muita mielekkäitä työtehtäviä, ja eräs vastaaja kertoikin, että 

esimiestyö on nykyään pitkälti suunnittelua, koordinointia ja erilaisten hallinnollisten 

tehtävien hoitamista. 

”Kaupungin organisaation ylätasoilta alas valuvat esimiestehtävät. 
Lähiesimiesten kuormittuminen hallintotehtävillä. Ja tämän takia 
mielekkäiden työtehtävien vähentyminen entisestään.” 

”Esimiestyö on muuttunut kannustavaksi. Vielä kuitenkin kaupungin taholta 
tulee byrokraattisia ohjeita. Ristiriitaisuus on kasvanut valvovan ja vahtivan 
pykäliin tuijottavan esimiestyön ja työntekijän itsenäiseen työskentelyyn 
uskovan sparraaja-esimiestyön välillä.”  

Yllä oleva vastaus kertoo hyvin kuntatyön ja johtamisen muutoksista. Varsinkin julkiset 

organisaatiot voivat olla vielä hyvin byrokraattisia, ja vaikka esimerkiksi erilaisista 

johtamistyyleistä on jo siirrytty kohti uudistumista ja murroksessa johtamista (esim. 

Malmelin, 2021), on kuntaorganisaatioilla varmasti vielä matkaa lopulliseen 

muutokseen ja murrokseen. Kirjastot joutuvat toimimaan kuntaorganisaation 

kehyksissä, joten toimintamahdollisuudet ovat rajallisia ja jopa haastavia, kun sekä 

talous että byrokratia asettavat omia rajojaan toiminnalle.  
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Vastaajat ottivat esiin myös koko kirjastoalan ja kirjaston roolin ja tehtävien muutokset 

yhteiskunnassa. Kirjastoalan suunta ja suunnanmuutokset vaikuttavat myös jokaisessa 

kirjastossa konkreettisesti, ja ne vaikutukset koskettavat koko ammattiryhmään. 

Kirjastoalan muutoksiin liittyen muutama vastaaja kertoi, että kirjastojen avaaminen 

koko kansan olohuoneiksi, äänimaiseman muutos ja kasvava merkitys yhteisöllisenä 

tilana ovat suurempia muutoksia koko alalla. Muutamat vastaajat nostivat esiin myös 

kirjastolain muutokset, kuten aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäminen. 

Jotkut vastaajaa käsittelivät kirjastoalan muutoksia ja suuntaa, ja pitivät niitä myös 

haasteena oman työnsä kannalta.  

”Kirjastoparadigma, siis käsitys kirjaston tehtävistä on muuttunut. 
Paradigma muuttuu noin 30-50 vuoden välein. Ennen kirjastot tehtiin 
kokoelmille, nyt kirjaston käyttäjille. Kokoelman merkitys on vähentynyt, 
asiakkaiden käyttöön tarkoitetun työskentely, opiskelu, kohtaamis- ja 
tapahtumatilan kasvanut. Kirjaston kävijöiden määrä on kasvanut, 
lainauksen laskenut. Kirjaston merkitys ei-kaupallisena, sosiaalisuutta ja 
tekemistä tukevana julkisena tilana on merkittävästi kasvanut. Oodi on 
tämän uuden kirjastonäkemyksen fyysinen ilmentymä. Myös lukutaidon 
muutokset ja digitalisaatio ovat olleet merkittäviä muutoksia.” 

”Kirjastosta on tullut oikeasti kansalaisten olohuone, tänne tullaan 
oleskelemaan ja järjestetään erilaisia tapahtumia. Kirjastossa ei tarvitse 
enää olla hipihiljaa ja tänne voi tulla vaikka syömään ostamansa pizzan. 
Kaiken kaikkiaan hyvin kotoisaa yhdessäoloa kaikenikäisten kesken.” 

Kuten yllä olevistakin vastauksista hyvin näkee, muutamat vastaajat ottivat esiin, miten 

kirjastojen tehtävä on muuttunut kokoelma- ja luettelointikeskeisestä 

asiakaskeskeiseksi ja asiakaspalvelukulttuuria korostavaksi. Eräs vastaaja kertoi myös, 

että kokoelmien ja niistä lähtevän tiedon välittämisen merkitys ja arvostus ovat 

vähentyneet. Toinen vastaaja sanoi, että kirjaston strategia on epämääräinen eivätkä 

tavoitteet ole selkeitä.  Stenströmin (1993, s. 38) mukaan ammatti-identiteettiä voidaan 

tarkastella myös ammattiryhmän kautta, ja miten ammattiryhmä kokee itse itsensä. 

Ammattiryhmän identiteettiin vaikuttavat selkiyttävästi esimerkiksi tietoisuus 

pyrkimyksistä, päämääristä ja rooleista ja siitä, mitä ammattiryhmä on ja mihin se pyrkii. 

Jos siis alan suunta ja tavoitteet tuntuvat epäselviltä, voi se heijastua myös ammatti-

identiteettiin. 
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4.6 Työn merkityksellisyys 

Kirjastoa säätelee laki, ja jo kirjastolaista voi nähdä, missä kehyksissä kirjastot toimivat. 

Kirjastolain mukaan kirjastojen tehtävänä on edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja monipuolista lukutaitoa, tarjota 

mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää 

aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Finlex, 2016). Kirjastojen 

arvopohja muodostuu siis jo paljon kirjastolain perusteella, ja myös kyselyssä kirjastojen 

yhteiskunnallinen merkitys ja eettisyys sekä työn tärkeys tulivat esiin. Tässä alaluvussa 

käsitelläänkin työn merkityksellisyyttä ja tärkeyttä sekä arvojen mukaan työskentelyä. 

Lähes kaikki, yhteensä 103 vastaaja, kertoi että he tekevät mielestään tärkeää työtä 

kirjastossa, ja loput 8 vastaajaa kertoivat joskus tekevänsä tärkeää työtä. Kukaan 

vastaajista ei ollut sitä mieltä, että he kokevat tekevänsä tärkeää työtä vain harvoin tai 

ei koskaan (kuva 10). Vastaajat siis kokivat vahvasti työnsä tärkeäksi. 

 

Kuva 10. Työn tärkeys 

 

Useat vastaajista kertoivat työn parhaiksi puoliksi kirjastojen arvopohjan ja 

yhteiskunnallisen merkityksen. Monet kokivat kirjastojen merkityksen ja eettisyyden 

yhdeksi alan parhaista puolista, ja kirjastojen periaatteet, kuten tasa-arvo ja sivistys, 

mainittiin myös vastauksissa. Työn koetaan olevan merkityksellistä muille ihmisille, ja 

kirjasto nähdään myös näköalapaikkana ympäröivään yhteiskuntaan. Myös kirjastoalalle 

työskentelemään jäämisen kannalta useat vastasivat kirjastojen arvojen olevan yksi 

syistä. 
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”Koen, että teen tärkeää työtä: kirjasto tarjoaa monipuolista aineistoa, 
työskentelytiloja, kulttuuritapahtumia, oleskelutilan, 
digitointimahdollisuudet, tulostuspalvelut ym. ihan jokaiselle, joka niitä 
tarvitsee. Kirjastoon voi tulla ilman rahaa. Kaikkialla maailmassa ei ole 
tällaisia yhteisiä avoimia oleskelutiloja. Tasa-arvoinen palvelu kaikille.” 

”Rakkaus demokraattisen tiedonvälityksen tarjoamiseen. Saan edesauttaa 
sitä, että lukemalla ihmisten maailmankuva avartuu, monipuolistuu ja tulee 
suvaitsevaisemmaksi.” 

Eräs vastaaja kertoi tavoitteista kysyttäessä, että haluaa toimia tasa-arvoisemman 

yhteiskunnan puolesta, vähentää ennakkoluuloja sekä mahdollistaa erilaisten ihmisten 

kohtaamisen. Toinen tiivisti: ”Pystyä keskittymään kirjastotyön hyviin perusarvoihin 

kaiken himphampun keskellä.” Kirjastotyön arvoista ja tärkeimmistä asioista kysyttäessä 

suurin esiin noussut teema oli myös kirjastojen arvopohja, joka koettiin sellaiseksi, joka 

sopii yhteen omien arvojen kanssa. Hieman alle puolet vastaajista kertoivat 

tärkeimmiksi arvoiksi työhön liittyen erilaiset arvot, jotka liitetään kirjastoihin: tasa-

arvo, sivistys, demokratia, suvaitsevaisuus, avoimuus ja yhdenvertaisuus. Muutamatkin 

vastaajat toivat esiin sen tärkeyden, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti avoimessa ja 

maksuttomassa tilassa. Myös kulttuurin ja lukutaidon merkitys nostettiin esiin 

vastauksissa. 

Työn tekemistä omien arvojen mukaisesti oli vastauksissa sivuttu useissa eri kohdissa. 

Kirjastotyön parhaita puoli kysyttäessä eräs vastaaja kertoi, että ”kirjaston arvot 

vastaavat omiani, joten voin toimia omien arvojeni mukaisesti.” Kun kysyttiin, miksi olet 

pysynyt kirjastoalalla, eräs vastaaja puolestaan vastasi seuraavasti: 

”Rakastan työtäni, se on ehdottomasti minulle sopivin työ. Juuri tällä 
hetkellä on perusteellinen organisaatiouudistus kunnassani, sen myötä 
kirjastotyön tavoitteet alkavat määrittyä ehkä yhä enemmän kunnan 
strategian, ei kirjastotyön vaatimusten pohjalta. Jos kirjastotyö lakkaa 
vastaamasta omia arvojani, siinä kohden voi tulla lähtö vaikka kuinka 
työstäni tykkään.” 

Kirjastotyön arvopohja ja arvojen mukaan toimiminen oli useille vastaajille tärkeää. 

Luultavasti useille vastaajille ammatti vaikuttaa oman ammatti-identiteetin 

muodostumiseen, koska kirjastojen arvopohja luo voimakkaan positiivisen merkityksen 
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monelle. Walsh ja Gordon (2008, s. 54) näkevät tutkimuksensa pohjalta, että jos eri 

työhön liittyvien sosiaalisten ryhmien välillä on eroavaisuuksia, samaistuvat työntekijät 

luultavasti enemmän siihen ryhmään, jonka kautta he voivat erottua positiivisesti ja 

parantaa asemaansa.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-

identiteetin muodostumista ja siihen liittyviä osa-alueita. Tutkielman tavoitteena oli 

selvittää, mitkä asiat vaikuttavat yli 50-vuotiaiden kirjastoammattilaisten ammatti-

identiteetin muodostumiseen. Ammatti-identiteetti on yksilön elämänhistoriaan 

perustuva käsitys itsestä, ja siihen kuuluvat myös käsitykset suhteesta työhön ja 

ammatillisuuteen. Tulevaisuuden odotukset ja tavoitteet, uskomukset, arvot ja etiikka 

sekä se, mihin yksilö samaistuu, kokee kuuluvansa, mihin sitoutuu työssään ja mitä pitää 

tärkeänä ovat myös olennainen osa ammatti-identiteettiä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2010, s. 26). Ammatti-identiteettiin liittyy aina kuitenkin myös yhteiskunnalliset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt (Eteläpelto, 2007, s. 90). Ammatti-identiteetin 

rakentamisessa onkin kyse sosiaalisen ja persoonallisen välisestä suhteesta ja 

vuoropuhelusta, ja niiden painotukset voivat myös vaihdella elämänkaaren eri vaiheissa. 

Nykyään ajatellaan, että ammatti-identiteetti on ennemminkin dynaaminen ja 

tilanteesta toiseen muuttuva kuin vakaa ja pysyvä (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 

43). Aineistosta ei pyritty muodostamaan mitään yhtä prototyyppiä ikääntyvien 

kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteetistä, vaan ennemminkin selvittämään, mitkä 

osa-alueet vaikuttavat ammatti-identiteetin muodostamiseen ja rakentumiseen. Lisäksi 

haluttiin tutkia, mitkä asiat koettiin ammatti-identiteettiä vahvistavaksi ja mitkä asiat 

olivat toisaalta haastavia ammatti-identiteetin rakentamisen suhteen.  

Aineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla Pirkanmaan ja Keski-Suomen yleisissä 

kirjastoissa, ja kyselyssä kartoitettiin erilaisia ammatti-identiteettiin vaikuttavia asioita, 

kuten työtä ja työtehtäviä, muutoksia kirjastoalalla, osaamista ja koulutusta, haasteita 

ja parhaita puoli, työn mielekkyyttä ja tärkeyttä sekä arvoja ja tavoitteita. Kyselyyn tuli 

vastauksia 111 kappaletta, ja kyselyn vastauksista luotiin osa-alueita, jotka kuvaavat 

ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavia 

asioita. Aineistosta muodostui yhteensä kuusi teemaa: Työn mielekkyys, 

moniammatillisuus, elinikäinen oppiminen, muuttuva työ, sosiaalinen ympäristö sekä 
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työn merkityksellisyys. Tässä luvussa vedetään yhteen tutkimusta, tehdään 

johtopäätöksiä ja lopuksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja merkitystä. 

 

5.1 Yhteenveto 

Työ koetaan yleensä mielekkääksi, jos työn sisältö ja ammatti-identiteetti ovat 

tasapainossa (Vähäsantanen ym., 2017, s. 22). Vastaajat olivat pääsääntöisesti hyvin 

tyytyväisiä työhönsä. Vaikka alan vaihtoa oli pohdittu joskus, löytyi vastaajista myös 

useita, jotka eivät koskaan olleet harkinneet ammatin vaihtamista. Enemmistöllä 

vastaajista oli pitkä ura kirjastoalalla takana, yli 21 vuotta. Aika harvat siis 

todennäköisesti ammattia vaihtavat, vaikka oman työn mielekkyyttä joskus pohtivatkin. 

Useat myös kertoivat, että kokevat työnsä mielekkääksi ja yksinkertaisesti pitävät siitä. 

Vastaajat kuitenkin suhtautuivat eri lailla työhön; osa kertoi olevansa 

kutsumusammatissa, ja joillekin työn muut olosuhteet ovat tärkeämpiä. Ammatti-

identiteetti onkin vain yksi omaan identiteettiin liittyvä osa-alue, ja työllä on kaikille 

erilainen merkitys (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 43). 

Vastaajilla oli monipuolisia työtehtäviä, ja erityisesti juuri monipuolisuus ja työn 

vaihtelevuus sekä kirjallisuus ja muut aineistot koettiin työn parhaiksi puoliksi. Jos yksilö 

pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja työskentelemään mielekkäiden 

työtehtävien parissa, vahvistaa se myös omaa ammatti-identiteettiä. Monilla vastaajilla 

oli myös ammatillisia tai oman työn kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Useat kertoivat, 

että eivät välttämättä osaa määritellä mitään tiettyä päämäärää työssään, mutta 

haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Osa vastaajista mainitsi myös lähestyvän 

eläkkeen, eikä heillä enää sen takia ollut välttämättä mitään suurempia tavoitteita. Ikä 

ei kuitenkaan välttämättä kertonut suoraan tavoitteista tai niiden puutteista, sillä eri-

ikäisillä tavoitteet vaihtelivat hyvin paljon. 

Nykyään työelämässä korostetaan moniammatillisuutta, joustavuutta ja ammatillisten 

rajojen ylittämistä (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, s. 27). Vastaajien 

ammattinimikkeet olivat suurimmaksi osaksi perinteisiä kirjastoalan ammattinimikkeitä, 
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kuten kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija, kirjastonjohtaja ja näistä hieman erilaiset 

muunnelmat. Myös lähes kaikilla vastaajilla oli jokin kirjastoalan koulutus, vaikka osalla 

alaa vaihtaneista olikin aikaisemmin ollut hyvin erilaisia ja eri alojen ammattinimikkeitä. 

Vastaajat olivat siis pitkälti kirjastoalan koulutuksen suorittaneita, ja heillä oli jokin 

kirjastoalan perinteinen ammattinimike. Jotkut vastaajat kertoivat, että nykyään työssä 

ammatilliset rajat ovat höltyneet, eikä kirjasto ole enää niin hierarkkinen. Työtehtävät 

ovat enemmän jakaantuneet, eikä enää ammattinimikkeitä tuijoteta niin tiukasti. 

Toisaalta yksi vastaaja kertoi, että tämän seurauksena työpaikalla ei enää arvosteta 

erilaista osaamista. Osalle siis ammatillisten rajojen höltyminen voi tuoda mielekkyyttä 

työhön, mutta joillakin se voi myös vielä sitä pois.  

Työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa jatkuva uuden oppiminen ja koulutus on entistä 

tärkeämpää, jotta työikäiset pystyvät omaksumaan uusia tietoja ja taitoja ja pysymään 

työelämässä mahdollisimman pitkään (Ruoholinna, 2009, s. 13). Vastaajien 

koulutustaustat olivat erilaisia, ja joukossa oli laajasti aina ylemmästä 

korkeakoulututkinnosta opistotason tutkintoon tai työssä oppimiseen. Heillä on siis 

erilaiset taustat, ja koulutuksella on luultavasti eri henkilöillä eri merkityksiä ammatti-

identiteetin muodostumiseen. Vastaajien mukaan kirjastoalalla tarvitaan nykyään 

esimerkiksi digitaitoja, sisältöjen osaamista, erilaisia sosiaalisia taitoja, pedagogisia 

taitoja ja ylipäätään monipuolista osaamista. Myös erilaiset uudet työelämätaidot ja 

omaan persoonaan liittyvät ominaisuudet, kuten stressinsietokyky, joustavuus, rohkeus 

ja luovuus tulivat esiin vastauksissa.  

Suurin osa vastaajista pääsee mielestään osallistumaan tarpeeksi 

täydennyskoulutukseen. Joidenkin vastaajien kohdalla esimerkiksi kiire ja työpaikan 

resurssit vaikuttavat siihen, että koulutukseen ei välttämättä päästä osallistumaan niin 

paljon kuin haluttaisiin. Koulutustarpeet noudattelivat aika paljon samaa linjaa 

osaamisvaatimusten kanssa, ja onkin loogista, että työssä vaadittavaan osaamiseen 

halutaan koulutusta ja opastusta. Erilaiset työelämätaidot jäivät koulutustarpeista 

puuttumaan ehkä kysymyksen asettelunkin takia. Voi kuitenkin olla, että esimerkiksi 

julkisissa, byrokraattisissa organisaatioissa erilaiset omaan persoonaan liittyvät taidot ja 
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reflektointi eivät vielä ole niin yleisiä, tai niiden työstämiseen ei ainakaan suoraan tarjota 

mitään ohjausta.  

Muutos, paineet ja kiire koettelevat ja kuluttavat usein työntekijää ja työn mielekkyyttä 

ja hallintaa ja horjuttavat ammatti-identiteettejä, vaikka kokemukset ja tunteet 

olisivatkin pääasiassa positiivisia (Vähäsantanen ym., 2017, s. 67). Suurin vastaajien 

työuralla tapahtuneista muutoksista oli digitaalisuus, joka on mullistanut työn 

tekemisen, työkäytännöt ja työtehtävät. Osa vastaajista oli aloittanut työuransa, kun 

internetistä ei vielä tiedetty mitään, joten muutos on ollut valtava. Kuten aikaisemmin 

jo kerrottiin, kirjastoalalla tarvitaan erilaista osaamista nykyään, ja osaamisvaatimukset 

ovat muuttuneet. Myös esimerkiksi omatoimikirjastot, kirjastotilojen muutokset ja 

tapahtumisen lisääntyminen sekä kirjastojen asema kokoontumispaikkana ja yhteisenä 

tilana tulivat esiin.  

Toisaalta muutokset nähtiin mielekkäinä ja työtä helpottavina, mutta myös haastavina 

ja kuluttavina. Useat kokivat haastaviksi erityisesti digitaalisuuden sekä jatkuvat 

muutokset ja uuden oppimisen vaatimukset. Erilaisten laitteiden ja sovellusten 

opetteleminen ja toisaalta myös tekniikan toimimattomuus vievät aikaa, eikä opastusta 

tai ohjausta aina ole tarjolla, vaan uudet asiat pitäisi opetella oman työn ohella. 

Edellisiinkään muutoksiin ei välttämättä ehditä tottua, kun uusia tulee jo eteen. 

Olennaista on, miten työpaikalla muutoksia käsitellään, miten paljon työntekijöillä on 

vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja miten työntekijät pystyvät muokkaamaan 

omaa ammatti-identiteettiään (Eteläpelto ym., 2017, s. 6). 

Ammatti-identiteetti kehittyy myös sosialisaation kautta osana yhteiskuntaa, yhteisöä 

ja työprosessia (Stenström, 1993, s. 38). Erityisesti asiakkaat ja työyhteisö nähtiin 

positiivisesti. Asiakaspalvelutyö ja asiakkaat nähtiin työn parhaana puolena ja 

tärkeimpänä asiana sekä yhtenä syynä jäädä alalle työskentelemään. Työyhteisön 

koettiin pääasiassa olevan tukena ja hyvä työilmapiiri lisäsi työn mielekkyyttä. 

Organisaatio tuli esiin enemmän työn haasteena, sillä esimerkiksi resurssit, huono 

taloustilanne ja lisääntyneet hallinnolliset tehtävät nähtiin ongelmana. Näiden 

seurauksena myös koettiin, että työtä ei välttämättä kuntatasolla arvosteta.  
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Muutamat vastaajat myös kertoivat, että yleisesti kirjastoalan suunta ja tehtävät 

yhteiskunnassa ovat muuttuneet. Ammattiryhmän identiteettiin vaikuttavat 

selkiyttävästi esimerkiksi tietoisuus pyrkimyksistä, päämääristä ja siitä, mitä 

ammattiryhmä on ja mihin se pyrkii (Stenström, 1993, s. 38). Jos siis kirjaston suunta 

vaikuttaa epäselvältä, voi se heijastua myös omaan ammatti-identiteettiin. Toisaalta 

Stenströmin (1993, s. 38) mukaan yhteiskunnan arvostus, toiminnan tärkeys ja 

välttämättömyys yhteiskunnalle voivat selkiyttää ammattiryhmän ammatti-

identiteettiä. Suurin osa vastaajista koki työnsä tärkeäksi, ja useat toivat esiin myös 

kirjastotyön yhteiskunnallisen merkityksen ja arvot. Monet vastaajat kertoivat, että 

heille on tärkeää, että he pystyvät tekemään työtä omien arvojen mukaisesti. 

Todennäköistä onkin, että monet samaistuvat ammattiin ja ammattiryhmään, ja 

rakentavat ammatti-identiteettiään sen pohjalta. 

 

5.2 Pohdinta 

Vastausten perusteella voidaan muodostaa kuva siitä, mitkä asiat koetaan ammatti-

identiteettiä vahvistavina ja mitkä asiat heikentävinä. Vahvistavasti ammatti-

identiteettiin vaikuttavat kirjastotyöntekijöillä esimerkiksi työn sisältö, tavoitteet ja 

mielekkyys. Työssä kehittyminen ja työn hyvin tekeminen olivat vastaajille tärkeitä, ja 

työn arvopohja sekä yhteiskunnan arvostus vaikuttavat positiivisesti ammatti-

identiteetin muodostumiseen.  Asiakaspalvelu ja ylipäänsä ihmisten kanssa työskentely 

ja asiakkaiden auttaminen koettiin tärkeänä. Heikentäviä ja ammatti-identiteettejä 

horjuttavia asioita olivat esimerkiksi jatkuvat muutokset, jossain määrin digitaalisuus 

sekä kiire ja lisääntyneet työtehtävät ja sitä kautta tuleva kuormitus ja 

riittämättömyyden tunne. Vaikka työ koettiin yhteiskunnassa arvostetuksi, 

kuntaorganisaatiossa huonot resurssit ja taloustilanne nähtiin pääosin haastavana.  

Vaikka työelämässä korostetaan nykyään joustavuutta ja ammatti-identiteettien 

nähdään olevan jatkuvasti muuttuvia, on ainakin ikääntyvien kirjastotyöntekijöiden 

ammatti-identiteeteissä nähtävissä vielä enemmän perinteistä ammattiin 



 

63 

 

samaistumista sekä työhön sitoutumista. Epävarmuutta työhön tuovat erityisesti 

jatkuvat muutokset ja uuden oppimisen vaatimukset sekä pienenevät resurssit ja 

kasvavat työmäärät. Mahdolliset ristiriidat tulevatkin ehkä juuri siinä: esimerkiksi 

Filanderin (2006, s. 53) mukaan hyvin tehdystä, rajattujen työtehtävien suorittamisesta 

ollaan siirtymässä kohti yleisosaajia, jolloin osaaminen on väistämättä pinnallisempaa ja 

hajanaisempaa. Jos oma osaaminen ja ammatillisuus eivät enää tunnu sopivan työhön, 

joutuu oma ammatti-identiteetti väistämättä koetukselle.  

Eteläpellon ym. (2014, s. 29) tutkimusten mukaan ammatti-identiteettien 

muokkaaminen onkin edellytyksenä sille, että muutoksia ylipäänsä voi tapahtua. 

Ammatti-identiteetit ovat usein kiteytyneet pitkän ajan kuluessa tavoitteiden, arvojen, 

uskomusten ja maailmankuvan sekä työhistorian ja koulutuksen pohjalta. Ne ovat näin 

ollen myös hitaasti muuttuvia, ja ammatti-identiteetin muokkaaminen vaatiikin sekä 

yksilöllistä työskentelyä oman arvomaailman kanssa että mahdollisuuksia 

vuorovaikutukseen, keskusteluun ja yhteiseen pohdintaan työyhteisössä.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja merkitys 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa täytyy tutkimusprosessia tarkastella 

kokonaisuutena (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 163). Laadullista tutkimusta voidaan 

arvioida esimerkiksi aineiston merkittävyyden ja riittävyyden sekä analyysin 

kattavuuden, arvioitavuuden ja toistettavuuden perusteella (Eskola & Suoranta, 2014, s. 

215). Tässä tutkielmassa aineisto voidaan nähdä merkittäväksi. Ammatti-identiteettiä 

on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän, ja erityisesti ikääntyvien työntekijöiden 

kokemusten esiin nostamista voidaan pitää tärkeänä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

aineiston riittävyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi saturaation eli kyllääntymisen 

kautta: aineistoa voidaan ajatella olevan riittävästi, kun se ei enää tuota uutta tietoa 

(Eskola & Suoranta, 2014, s. 62). Vastauksia kyselyyn saatiin jopa enemmän kuin mitä 

etukäteen ajateltiin, joka osaltaan kertoo myös aineiston merkittävyydestä. Aineistossa 
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alkoi toistumaan samat asiat, eikä suuremmalla määrällä olisi luultavasti saatu enää 

uutta tietoa. Siinä mielessä aineistoa voidaan pitää riittävänä.  

Analyysin kattavuutta tarkasteltaessa voidaan määritellä, että tulkintoja ei perusteta 

satunnaisiin poimintoihin. Analyysin arvioitavuus perustuu siihen, että lukija pystyy 

seuraamaan tutkijan päättelyä ja toistettavuus puolestaan siihen, että analyysissä 

käytetyt tulkintasäännöt esitetään yksiselitteisesti. (Eskola & Suoranta, 2014, s. 216–

217). Näihin kaikkiin kohtiin pyrittiin kiinnittämään analyysiä tehdessä huomiota, ja 

perustella tulkinnat sekä esitellä tulokset johdonmukaisesti. Tutkimuksen 

luotettavuutta olisi voinut parantaa esimerkiksi triangulaation avulla, ja kerätä aineistoa 

eri metodien avulla, kuten haastattelun, avulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 

233). 

Eskolan ja Suorannan (2014, s. 17) tutkimuksen objektiivisuus syntyy oman 

subjektivisuuden tunnistamisesta. Tutkija työskentelee itse kirjastoalalla, joten hänellä 

on muodostunut myös omia käsityksiä ja oletuksia esimerkiksi alaan ja ammattiin 

liittyen. Näiden voi kuitenkin nähdä vaikuttaneen enemmän tutkimuksen lähtökohtaan 

ja kiinnostukseen tutkia kyseistä aihetta. Tutkimusaineiston keräys ja analyysi pyrittiin 

tekemään mahdollisimman perustellusta ja loogisesti, eikä tutkijan aikaisemman tiedon 

voida katsoa merkittävästi vaikuttaneen tutkimukseen.  

Tutkielma oli katsaus ikääntyvien kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetin 

muodostumiseen, eikä suuria yleistyksiä tutkielmasta ehkä kannata tehdä. Sitä voidaan 

kuitenkin pitää olennaisena siinä mielessä, että se suuntaa huomion kirjastoalalla 

työelämän muutoksiin, ammatti-identiteetin rakentumiseen ja niihin asioihin, jotka 

ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavat. Esimerkiksi omien arvojen 

työstäminen sekä työpaikoilla tapahtuva vuorovaikutus voisivat parantaa käsitystä 

omasta työstä ja vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä. Ammatti-identiteettiä on 

kirjastoalalla viime vuosina tutkittu vähän, ja tutkimusaiheita ammatti-identiteettiä 

koskien voisi ehdottomasti laajentaa eri-ikäisiin ja eri näkökulmiin. 



 

65 

 

LÄHTEET  

Antikainen, A., Rinne, R. &Koski, L. (2013) Kasvatussosiologia. 5. uudistettu painos. 

Juva: WSOY.  

Eskola, J. & Suoranta, J. (2014). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 10. painos. 

Tallinna: Vastapaino. 

Eteläpelto, A. (2007). Työidentiteetti ja subjektius rakenteiden ja toimijuuden 

ristiaallokossa. Teoksessa: Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) Työ, 

identiteetti ja oppiminen (s. 90-142) Helsinki: WSOY.  

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S. & Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillisen 

toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: Hankkeen tausta ja lähtökohdat. 

Teoksessa: Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. 

& Eteläpelto, A. (toim.) Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen 

vahvistaminen: Luovia voimavaroja työhön! (s. 17-31).  Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto. Haettu 1.3.2021 osoitteesta: www.jyu.fi/toimijuuskirja 

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2017). Tutkimus- ja 

kehittämishankkeen tausta ja lähtökohdat. Teoksessa: Vähäsantanen, K., 

Paloniemi, S., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. Ammatillinen toimijuus. Rakenne, mittari 

ja tuki. (s. 5-13). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu 1.3.2021 osoitteesta: 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53149/3/978-951-39-6980-6.pdf 

Eteläpelto, A. & Vähäsantanen, K. (2010). Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja 

sosiaalisena konstruktiona. Teoksessa: Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 

Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu (s. 26-47). Vantaa: Kansanvalistusseura 

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Miten 

käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus 34 (3), 202-214. 

Filander, K. (2006). Työ, koulutus ja katoavat ammatti-identiteetit. Teoksessa: 

Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. (toim.) Elinkautisesta työstä 

elinikäiseen oppimiseen (s. 43-60). Keuruu: PS-kustannus. 

Finlex. (2016). Laki yleisistä kirjastoista. Haettu 10.4. osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 

http://www.jyu.fi/toimijuuskirja
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53149/3/978-951-39-6980-6.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492


 

66 

 

Hicks, D. (2014). The construction of librarians' professional identities: A discourse 

analysis. Canadian Journal of Information and Library Science, 38(4), 251-270. 

Hicks, D. (2016). Advocating for librarianship: The discourses of advocacy and service in 

the professional identities of librarians. Library Trends, 64(3), 615-640. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Saarinen, J. (2010). Toimijuuden tilat ja tunnot – 

opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatiossa. Teoksessa: Collin, K., Paloniemi, 

S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus: 

Koulutuksen ja työelämän näkökulmia (s. 141-159). Helsinki: WSOY. 

Ibarra, H. (1999). Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in 

Professional Adaptation. Administrative Science Quarterly, 44 (1999), 764-791. 

Ilmarinen, J. (2006). Pitkää työuraa! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan 

unionissa. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Julkunen, R. (2007). Työ – talouden ja minän välissä.  Teoksessa: Eteläpelto, A., Collin, 

K. & Saarinen, J. (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen (s. 18-48). Helsinki: WSOY 

Julkunen, R. & Pärnänen, A. (2005). Uusi ikäsopimus. Jyväskylä: Minerva Kustannus 

Oy. 

Jussilainen, M. (1985). Kirjastonhoitajan ammattikuva ja sen tutkiminen. Teoksessa 

Haavisto, T. (toim.) Kirjastot ja tiede: Seminaari Helsingissä 24.-25.11.1984 (s. 99-

118). Helsinki: Kirjastopalvelu 

Kauppila, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2012). Elämänkulku ja elinikäinen oppiminen. 

Teoksessa: Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 

Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen (s. 41-72). 2. 

korjattu ja uudistettu painos. Tampere: Joensuun yliopiston 

täydennyskoulutuskeskus. 

Kirjastot.fi. (2021) Kehittämistehtävää hoitavat kirjastot. Haettu 9.4.2021 osoitteesta 

https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittaminen/kehittamistehtavaa-hoitavat-

kirjastot?language_content_entity=fi 

https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittaminen/kehittamistehtavaa-hoitavat-kirjastot?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittaminen/kehittamistehtavaa-hoitavat-kirjastot?language_content_entity=fi


 

67 

 

Kirpal, S. (2004). Reseaching work identies in European context.  Career development 

international 9(3), 199-221. 

Kärnä, M. (2015). Narratiivit ammatillisen identiteetin rakennuksessa. Teoksessa: 

Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. (toim.) Identiteetistä 

informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija (s. 26-47). 

Tampere: Tampere University Press. 

Laaksovirta, T. H. (1984). Ammatti-identiteettiä vai tehtävistä suoriutumista? Mihin 

kirjastonhoitajien koulutus tähtää? Kirjastolehti, 77(11), 542-545. 

Laaksovirta, T. H. (2000). Olisisiks mää vai enk mää olisis? Ammatin sisäinen mielikuva 

itsestään ja ammatin ulkopuolinen käsitys kirjastoista. Teoksessa Niinikangas, V. & 

Näätsaari, I. (toim.) Sivistyksen paikka: Kirjoituksia kirjaston tilasta (s. 21-33). 

Turku: Enostone. 

Lehtinen, T. (1990). Kirjasto- ja informaatiopalvelualan ammattikunnan ammatti-

identiteetti. (pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto) 

Malmelin, N. (2021). Radikaali uudistuminen: Miten johtaa murroksessa. Viro: 

Kauppakamari 

Meijers, F. (1998). The development of a career identity. International Journal for the 

Advancement of Counselling, 20(3), 191-207. 

Nevala, T., & Penttilä, S. (1992). Kirjastonhoitajan ammattiin sosiaalistuminen ja 

ammatti-identiteetti. (pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.) 

Okko, M. (1987). Kirjastotyön etiikka ja ammatti-identiteetti (Ethics of library work 

and professional identity). Kirjastotiede ja informatiikka, 6(4), 105-113. 

Olesen, H. S. (2001). Professional identity as learning processes in life histories. Journal 

of workplace history, 13(7/8), 290-297. 

Paloniemi, S. (2007). Ikä ja ikäisyys työssä. Teoksessa: Teoksessa: Eteläpelto, A., Collin, 

K. & Saarinen, J. (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen (s. 49-63). Helsinki: WSOY. 

Pierson, C. M., Goulding, A., & Campbell-Meier, J. (2019). An integrated understanding 

of librarian professional identity. Global Knowledge, Memory and Communication, 

68(4/5), 413–430. 



 

68 

 

Pohjalainen, M., & Talja, S. (2011). Ikäjohtaminen yleisissä kirjastoissa: Ikäkäsitysten 

tarkastelua osaamisen johtamisen näkökulmasta. Informaatiotutkimus, 30(1). 

Haettu 9.4.2021 osoitteesta: https://journal.fi/inf/article/view/4088/3819 

Ropo, E. (2015). Identiteetti tutkimuskohteena. Teoksessa: Ropo, E., Sormunen, E. & 

Heinström, J. (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen 

ja yhteisöllinen oppija (s. 26-47). Tampere: Tampere University Press. 

Ruoholinna, T. (2006). Ikääntyvänä muuttuvilla työmarkkinoilla. Teoksessa: Mäkinen, 

J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen 

oppimiseen (s. 155-174). Keuruu: PS-kustannus. 

Ruoholinna, T. (2009). Ikääntyvät työelämässä. Päihittääkö nuoruus ja koulutus 

aikuisuuden ja kokemuksen? (väitöskirja, Turun yliopisto). Haettu 20.3.2021 

osoitteesta: 

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/50502/AnnalesC288Ruoholinna.

pdf?sequence=1 

Sinikara, K. (2007). Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa: Tutkimus 

yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970-2005. 

Vantaa: Kaisa Sinikara. 

Stenström, M.-L. (1993). Ammatillisen identiteetin kehittyminen. Teoksessa: 

Eteläpelto, Anneli & Miettinen Raija (toim.) Ammattitaito ja ammatillinen kasvu. 

Jyväkylä: Painatuskeskus. 31-45 

Tampereen yliopisto / Hyvä tieteellinen käytäntö (2021). Tutkimusluvat. Haettu 

9.4.2021 osoitteesta https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-

tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--5c199812-75a6-4300-8922-7c3282fe686d 

Tomperi, K. (1971). Kirjastonhoitajan ammattikuva: Tutkimusraportti. Helsinki: Suomen 

kirjastoseura. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu 

laitos. Helsinki: Tammi. 

Valli, R. & Perkkilä, P. (2018). Sähköinen kyselylomake ja sosiaalinen media 

aineistonkeruussa. Teoksessa Valli, R. (toim.) 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 

https://journal.fi/inf/article/view/4088/3819
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/50502/AnnalesC288Ruoholinna.pdf?sequence=1
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/50502/AnnalesC288Ruoholinna.pdf?sequence=1
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--5c199812-75a6-4300-8922-7c3282fe686d
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--5c199812-75a6-4300-8922-7c3282fe686d


 

69 

 

I: Metodin valinta ja aineiston keruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (s. 117-128). 

5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Walsh, K. & Gordon, J. R. (2008). Creating an individual work identity. Human Resource 

Management Review 18(1), 46-61. 

Vanttaja, M. & Järvinen, T. (2006). Oppiminen ja identiteetti muuttuvassa 

yhteiskunnassa. Teoksessa: Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. 

(toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen (s. 27-42). Keuruu: PS-

kustannus. 

Vähäsantanen, K. (2007). Ammatillisen opettajan ammatti-identiteetti muutoksessa. 

Teoksessa: Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) Työ, identiteetti ja 

oppiminen (s. 156-176). Helsinki: WSOY. 

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. (2014). 

Työidentiteettivalmennus monipuolisen voimavaraistumisen areenana. Teoksessa: 

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & 

Eteläpelto, A. (toim.) Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: 

Luovia voimavaroja työhön! (s. 66-85). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu 

1.3.2021 osoitteesta: www.jyu.fi/toimijuuskirja 

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2017). 

Ammatillisen toimijuuden moniulotteinen rakenne ja mittarikehittely. Teoksessa: 

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (toim.) Ammatillinen 

toimijuus. Rakenne, mittari ja tuki (s. 14-33). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu 

1.3.2021 osoitteesta: 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53149/3/978-951-39-6980-6.pdf 

 

  

 

 

http://www.jyu.fi/toimijuuskirja
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53149/3/978-951-39-6980-6.pdf


 

70 

 

LIITE 1: SAATEKIRJE 

Kysely yli 50-vuotiaiden kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetistä 
 
Tämä kysely on osa Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen Pro Gradu –
tutkielmaani, jonka aiheena on yli 50-vuotiaiden kirjastoammattilaisten ammatti-
identiteetti. Tutkimuksen kysymykset koskevat esimerkiksi työuraa, työtehtäviä, 
kirjastoalan muutoksia sekä työntekijöiden omia päämääriä. Kyselyssä on sekä 
monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä.  
 
Vastaukset annetaan nimettöminä eikä vastaajia voi tunnistaa. Vastauksia saatetaan 
käyttää Pro Gradu - tutkielman lisäksi esimerkiksi mahdolliseen jatkotutkimukseen. 
Tuloksia säilytetään suojatusti Tampereen yliopiston palvelimella. Kerätty aineisto 
hävitetään, kun Pro Gradu ja sen pohjalta mahdollisesti tehtävät jatkotutkimukset tai 
koulutusmateriaalit ovat valmistuneet.  
 
Vastaamalla tähän kyselyyn annat luvan käsitellä vastauksia anonyymisti osana 
opinnäytetyötäni ja siitä seuraavia mahdollisia jatkotutkimuksia.  
 
Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 15–20 minuuttia.  
Kyselyyn voi vastata 29.1.2021 saakka.  
 
Kiitos ajastasi! 
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LIITE 2: KYSELYLOMAKE 

* = pakollinen kysymys 

Taustatiedot ja työura 

1. Mikä on ikäsi? * 

50-54 vuotta 

55-59 vuotta 

60-64 vuotta 

Yli 65 vuotta 

2. Mikä on koulutustasosi? * 

Ylempi korkeakoulututkinto 

Alempi korkeakoulututkinto 

Opistoasteen tutkinto 

Muu 

3. Oletko suorittanut kirjastoalan opintoja? * 

Kyllä 

Ei 

4. Mitä kirjastoalan opintoja olet suorittanut? * 

Kirjasto- ja informaatioalan aineopintoja (20-60 op) 

Kirjasto- ja informaatioalan ylemmän korkeakoulututkinnon 

Kirjasto- ja informaatioalan alemman korkeakoulututkinnon 

Kirjastoalan ammattitutkinnon 

Muu 

5. Kuinka kauan olet työskennellyt kirjastoalalla? * 

Alle 5 vuotta 

6-10 vuotta 

11-20 vuotta 

Yli 21 vuotta 
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6. Mikä on nykyinen ammattinimikkeesi? * 

Kirjastoavustaja 

Kirjastovirkailija 

Erikoiskirjastovirkailija 

Tietopalvelusihteeri 

Kirjastonhoitaja 

Erikoiskirjastonhoitaja 

Informaatikko 

Pedagoginen informaatikko 

Kirjastonjohtaja 

Mediasihteeri 

Muu 

7. Onko ammattinimikkeesi muuttunut koko työurasi aikana? * 

Kyllä 

Ei 

8.Mistä ammattinimikkeen muuttuminen on johtunut? 

Työpaikan vaihtamisen vuoksi 

Työuralla etenemisen vuoksi 

Alalla tapahtuneiden muutosten vuoksi 

Työtehtävien uudelleen järjestelemisen johdosta 

Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi 

Ammatin ja alan vaihtamisen vuoksi 

Muu 

9.Mitä ammattinimikkeitä sinulla on nykyisen ammattinimikkeesi lisäksi ollut työurasi 

aikana? 
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Työtehtävät ja muutokset työssä 

10. Mitä työtehtäviä nykyinen työsi sisältää? Voit valita useamman vaihtoehdon. * 

Asiakaspalvelu 

Aineiston hyllytys 

Aineiston poisto ja siirrot 

Aineiston muovitus ja tarroitus 

Aineiston hankinta 

Aineiston luettelointi tai sisällönkuvailu 

Tietopalvelu 

Tiedonhankintataitojen opetus 

Aineistojen vinkkaus ja sisältöjen avaaminen 

Kouluyhteistyö 

Mediakasvatus 

Tietotekniikan opastus 

Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen 

Viestintä ja sosiaalinen media 

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 

Esimiestehtävät 

Kotipalvelutyö 

Kirjastoautotyö 

Muu 

11. Jos haluat vielä lisätä jotain työtehtäviäsi koskien, voit tehdä sen tässä. 

12.Miten paljon työtehtäväsi ovat muuttuneet kirjastourasi aikana? * 

Erittäin paljon 

Melko paljon 

Jonkin verran 

Ei juurikaan 

Ei ollenkaan 

13.Millaisia nämä muutokset työtehtävissäsi ovat olleet? 
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14.Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä muutoksia, mitä kirjastoalalla on tapahtunut 

työurasi aikana? Miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet omaan työhösi? * 

15.Minkäalainen osaaminen on mielestäsi tärkeää kirjastoalalla? Ovatko 

osaamisvaatimukset muuttuneet työurasi aikana?* 

 

Työn sisältö 

16.Mitä asioita haluaisit itse kehittää tai mihin saada lisää koulutusta omassa työssäsi? 

Voit valita useamman vaihtoehdon. * 

Aineistojen sisällöt ja niiden avaaminen 

Pedagogiset taidot 

Sosiaalisen median sovellukset ja niiden käyttäminen 

Tiedonhakuun tai tiedonhankintaan liittyvät taidot 

Kirjaston tarjoamat sähköiset sovellukset ja palvelut ja niiden käyttäminen 

Asiakaspalvelu ja asiakkaiden kohtaaminen 

Johtaminen tai esimiestyö 

Esiintymistaidot 

Digitaalisten palvelujen opastaminen 

Muu 

17. Pääsetkö osallistumaan mielestäsi tarpeeksi omaan työhösi liittyviin koulutuksiin? * 

Kyllä 

Ei 

18. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että et pääse osallistumaan tarpeeksi koulutuksiin? 

19. Mitkä asiat ovat mielestäsi kirjastotyön parhaita puolia? * 

20. Mitkä asiat koet haastavimmiksi asioiksi työssäsi tai työtehtävissäsi? * 

 



 

75 

 

21. Oletko koskaan kirjastoalalla työskennellessäsi harkinnut alan tai ammatin 

vaihtamista? * 

En koskaan 

Harvoin 

Joskus 

Usein 

Lähes koko ajan 

22.Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että olet pysynyt kirjastoalalla? 

 

Työn tärkeys ja päämäärät 

23. Koetko tekeväsi tärkeää työtä kirjastossa? * 

Melkein aina 

Usein 

Joskus 

Harvoin 

En koskaan 

24. Oletko tyytyväinen työhösi? * 

Melkein aina 

Usein 

Joskus 

Harvoin 

En koskaan 

25. Minkälaisia päämääriä tai tavoitteita sinulla on työssäsi? * 

26. Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä asioita tai arvoja työssäsi? * 
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