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Ulla Ohvo - tällaista kuulee:

• Ongelmat monimutkaistuvat
• Muutosvauhti kovenee
• Työajan käsite muuttuu
• Palveluja tarjotaan 24/7
• Työtä tehdään monessa paikassa
• Osaamisen on joustettava -> moniosaajuus
• Substanssiosaamista tarvitaan
• Robotit vievät työt
• Freelance –työskentely lisääntyy
• Kirjastotyötä ei kohta enää ole

(Suomen kirjastoseura, Tulevaisuus on meidän! 7.9.2018)



Arup: Living workplace



Tulevaisuuden kirjastossa 

1. autetaan monimuotoisen väestön 
rinnakkaiseloa.

2. tuetaan elinikäistä oppimista ja 
3. muuttuvassa työelämässä pärjäämistä.
4. sovelletaan innovatiivisesti teknologiaa 

toiminnassa ja palveluissa.
5. edistetään kansalaisyhteiskunnan kehitystä. 
6. vahvistetaan yhteisöllisen identiteetin 

vuorovaikutteista kehittymistä (mennyttä 
unohtamatta).

7. yhteiskehitetään palveluita yhteisön
lähtökohdista.  

Tulevaisuuden kampuksella  

1. toimii monimuotoinen opiskelijajoukko.
2. korostuu elinikäinen oppiminen.
3. nousee esiin yhteisöllisyyden vaatimus.
4. panostetaan kestävään kehitykseen, 

alueellisuuteen ja teknologiaan. 
5. keskiössä asiakaslähtöisyys.
6. tähdätään innovatiiviseen

vuorovaikutteiseen toimintaan monialaisesti, 
yrittäjyyden ja tiiviin paikallisyhteistyön 
kautta.

HS 9/2018



Miten kirjastoalan korkeakoulutus vastaa monimutkaisen 
työelämän haasteeseen?

Substanssiosaaminen 
monialaisessa tiimissä 

Monialaisuus, joustavuus,
varautuminen yllätyksiin,
tulevaisuuden tarkkailu

Monimuotoisuus, verkostoituminen,
co-creation, osallistuminen, 
osallistaminen

Uteliaisuus, rohkeus, ennemmin
kyllä kuin ei!

HS 19.9.2018



Tulevaisuuteen voi varautua, 
vaikka siitä ei koskaan tiedä.   

Kouluttautuminen
Osallistuminen
Verkostoituminen
Vaikuttaminen

Toiminnan arviointi ja 
tavoitteellisuus 
 mitkä ovat kirjaston tavoitteet? 
miten niitä seurataan?



Miten kirjasto voi tarttua yhteiskunnan esittämiin vaatimuksiin?

Evaluoimalla, suunnittelemalla ja etsimällä oman suunnan 
Voisiko pyytää apua ulkopuolelta? Mentori, kouluttaja, 
valmentaja, joku joka auttaa arvioimaan tilanteen ja 
tukee matkalla kohti tulevaa.

Noudattamalla elinikäisen oppimisen strategiaa:
Tutkintokoulutus
Täydennyskoulutus
Yhteistyöprojektit

Asettamalla yhteiset tavoitteet 
ja lähtemällä niitä kohti päättäväisesti!



Tekemisen meiningillä kohti tulevaisuutta

• Opiskele – mitä tahansa – tavalla tai toisella – hyödyllinen ei ole aina ollut
välttämättä kovin suunnitelmallista ja tavoitteellista

• Ota selvää – verkostot ja kaikki maailman tieto on sinuakin varten
• Älä panttaa – jaa tietoa ja tee asioita näkyväksi
• Tee aloite itse – ei kannata odottaa, että joku muu tekee sen – aloita vaikka

koenaurattamalla kollegoita tai kavereita
• Keksi, mikä saa juuri sinut innostumaan – mikä estää toimimasta?

Ulla Ohvo 7.9.2018
Suomen kirjastoseura, Tulevaisuus on meidän!



KIITOS!

Ritva.Hyttinen@turkuamk.fi

Muuttuvassa maailmassa kirjaston rooli yhteisön yhteenkuuluvuuden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä  on tärkeämpää kuin koskaan.

mailto:Ritva.Hyttinen@turkuamk.fi
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