Kirjastoalan
kansainvälisyyskyselyn analyysi
Minna Mohr 11.11.2020

Kyselyn tiedot
• Kyselyn julkaisija Suomen kirjastoseura ry
• Tavoitteena oli kerätä tietoa kirjastojen kansainvälisestä toiminnasta sekä kuulla alan
ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten toiveita liittyen kirjastojen kansainvälisyyteen
tulevaisuudessa
• Verkkopohjaisesta kyselystä tiedotettiin Kirjastoseuran jäsenille, some-seuraajille,
kirjastoalan opiskelijoille ympäri Suomea sekä muille kirjastoalan toimijoille Minervaryhmän kautta. Kysely jaettiin myös Kirjastot.fi-ammattikalenterissa

• Kysely oli avoinna 16.-31.10.2020
• Vastauksia saatiin 211
• Vastaajista 67% kirjastoseuran jäseniä, 23 % ei jäseniä

Kysymys 1

Vastaajien
demografiset tiedot
• Ikäjakauma: 93%
vastaajista työikäisiä
(25-64 v).

Kysymys 2

• Vastauksia saatiin
ympäri Suomea,
eniten 22%
Uudeltamaalta

Kysymys 3

• Sukupuolta ei kysytty

• Ammattilainen / opiskelija:
• 79 % kirjastoalan ammattilaisia (ml. eläköityneet ja työttömät)
• 17 % (36 hlö) kirjastoalan opiskelijoita

• Työpaikka:

Vastaajien
sijoittuminen
kirjastokentälle

• 67% töissä yleisessä kirjastossa
• 10 % tieteellisessä kirjastossa
• 21 % ei työskentele kirjastossa ainakaan tällä hetkellä

• Pääasiallinen työtehtävä kirjastoissa
työskentelevillä:
• 29% asiakaspalvelu ja kokoelman hoito
• 18 % johtaminen ja esimiestyö
• Yht. 25% muut kirjastojen tehtävät (lastenkirjastotyö,
musiikkikirjastotyö jne.)
• 26 % valitsi muu-vaihtoehdon tai ilmoitti, ettei ole kirjastossa
töissä
Kysymys 4

Kysymys 5

Kysymys 6

Vastaajien
näkemykset ja
kokemukset
kansainvälisestä toiminnasta kirjastoalalla

Kokemus kansainvälisestä toiminnasta
kirjastoalalla

Kysymys 7

• 50 % vastaajista ei ole osallistunut kansainväliseen toimintaan kirjastoalalla
Olen osallistunut kirjastoalan kansainvälisiin konferensseihin / seminaareihin ( IFLA ym.)
Olen toiminut kirjastoalan kansainvälisissä luottamustehtävissä
Olen osallistunut kirjastoalan kansainvälisille opintomatkoille

36 %
4%

19 %

Olen osallistunut kansainväliseen henkilövaihtoon kirjastoalan opintojen puitteissa

4%

Olen osallistunut kansainväliseen henkilövaihtoon kirjastoalan työntekijänä

6%

Olen edistänyt kirjastoni kansainvälistä työtä kotimaassa (kotikansainvälisyys)

20 %

Olen osallistunut kirjastoalan kansainvälisiin projekteihin, esim. EU-projektit

11 %

Olen tehnyt kirjastoalan työtä, joka on perusluonteeltaan kansainvälistä

11 %

En ole osallistunut kirjastoalan kansainväliseen toimintaan

50 %

Muu, mikä?

6%

Muu-vastauksia mm. ystävyyskaupunkitoiminta, Cycling for libraries, monikulttuurinen kirjastotyö, ulkomaisten vieraiden opastaminen

Kirjastoalan kansainvälisyyden arvottaminen
• Valtaosa vastaajista piti kirjastoalan kansainvälisyyttä
tärkeänä (45 %) tai erittäin tärkeänä (30 %).
• ”Ei lainkaan tärkeää” –vastauksia saatiin vain 2 kpl (1%)

Kysymykset
8, 10

(Asteikko: 1=ei lainkaan tärkeää, 5 =erittäin tärkeää)

• Tärkeimpinä syinä tehdä kansainvälistä työtä nähtiin: (vastauksia sai antaa 1-2)
Suomalaisten kirjastopalveluiden kehittäminen

58 % vastaajista

Suomalaisen kirjasto-osaamisen jakaminen kansainvälisesti

46 % vastaajista

Kulttuurienvälisen ymmärryksen ja moninaisuuden lisääminen

52 % vastaajista

Vaikuttaminen alan kansainväliseen kehitykseen tai päätöksentekoon

33 % vastaajista

Kansainvälisyys on arvo sinänsä

16 % vastaajista

En pidä kansainvälisyyttä kirjastojen kannalta tärkeänä

2%

Muu, mikä?

1%

Kysymys 9

Mahdollisuudet
tehdä kansainvälistä
työtä
kirjastoalalla

Käytetty asteikko:
1: erittäin huonosti
2: huonosti
3: keskinkertaisesti
4: hyvin
5: erittäin hyvin

Mahdollisuuksien
tunteminen ja toteutuminen
• Alan kansainväliset mahdollisuudet
tunnetaan kyselyn perusteella melko
huonosti

Kysymys 11

• yht. 49 % vastaajista arveli tuntevansa
mahdollisuudet huonosti tai erittäin
huonosti; 36 % keskinkertaisesti ja
yht. vain 15 % hyvin tai erittäin hyvin.

• Samaten mahdollisuudet osallistua alan
kansainväliseen toimintaan koettiin melko
huonoiksi
• valtaosa 57 % vastaajista arvotti
mahdollisuutensa huonoiksi tai erittäin
huonoiksi ; ja vain 13 % hyviksi tai erittäin
hyviksi.

Kysymys 12

Kansainvälistymismahdollisuuksiin myötävaikuttaa…

Kysymys 13

Kv-työ onnistuu, jos se on kirjattu suunnitelmiin
ja myös resurssit ovat kohdillaan

Kysymys 13

Kansainvälisen työn myötävaikuttimista sanottua

”Organisaatio on nähnyt kansainvälisen yhteistyön lähtökohtaisesti osana toimintaa. Se ei ole muusta
toiminnasta erillinen saareke, vaan miltei tehtävään kuin tehtävään voi kuulua myös kv-ulottuvuus.”
”Työnkuvaani on kirjattu asiantuntijuuden kehittäminen, jossa oletuksena on kansainvälisiin
konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen aktiivisesti. ”
”Esimiehen luvalla olen voinut osallistua kansainvälisiin seminaareihin/opintomatkoihin. Tosin työajan
käyttäminen arjessa kansainvälisiin tehtäviin on haastavaa tällä hetkellä.”
”Jos tarpeeksi työntekijöitä ja rahoitus järjestyy, niin onnistuu mennä esim. konferenssiin”
”Vapaa-ajan käyttäminen kansainväliseen työhön”
”Tieteellisissä kirjastoissa kansainvälisyys on ihan eri tasoa kuin yleisissä”

Kansainvälistymismahdollisuuksia jarruttaa…

Kysymys 14

Kansainvälisyys ei kuulukaan kaikille?

Kysymys 14

Kansainvälisen työn esteistä sanottua

”Oman kunnan kirjastossa kansainvälisyyttä hoitaa vain muutaman henkilön joukko,
muille ei ole mahdollisuuksia päästä juurikaan mukaan.”
”Jos ei ole ylempää johtoa, on turha kuvitella pääsevänsä työmatkalle naapurikuntaa pidemmälle.
Virkailijan tms. ei myöskään odoteta haihattelevan kv-asioita, kun on asiakaspalvelutiski täytettävänä.”
”Organisaatioiden välillä on isoja eroja, kenelle kansainvälistymisen nähdään kuuluvan
ja kenelle siitä nähdään olevan hyötyä (vai nähdäänkö kenellekään).”
”Mielelläni osallistuisin kv-opintomatkoihin, mutta yleensä niistä tiedotetaan vain esimiehille. Eli en ole saanut tietoa.”

”Työnkuvaani eivät kuulu kansainväliset asiat, joten jos niitä haluaisi tehdä työajalla, asiassa ei jousteta. Työpaikalla
ei aktiivisesti kannusteta minkäänlaiseen kansainväliseen toimintaan, kaikki on omasta aktiivisuudesta kiinni.”

….joten ei liene yllättävää, että
…valtaosa vastaajista piti kirjastonjohtajan roolia henkilökunnan
kansainvälistymisen edistäjänä tärkeänä
(asteikko 1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää)

Kysymys 15

Muita koettuja esteitä

Kysymys 14

”Esimiestyössä on hankalampi ehtiä osallistumaan kv-tilaisuuksiin.”
”Epävarmuus siitä, kenelle kansainväliset asiat kirjastossa kuuluvat.”
”Kunnan strategiset linjaukset (kansainvälisyys ei näy kuntastrategiassa, joten siihen ei erikoisemmin edes
kannusteta).”

”Kun on jo valmiiksi ylityöllistetty, kaiken ns. ylimääräisen jättää pois.”
”Pienestä kirjastosta on vaikea irrottautua kokouksiin ja tapahtumiin.” ”Pieni kirjasto, pienet resurssit.”
”Sijainti (sisä-Suomi).”
”Ei meillä ole liiemmin ollut mitään tarjolla. Jos olisi esim. enemmän sähköistä tutustumista eri maiden
kirjastoihin, se kiinnostaisi. Opiskelujen aikana kansainvälisyys nousi enemmän esiin, kuin työelämässä.”
”Verkostojen puute, vaikea hahmottaa mistä voisi aloittaa.”

Kysymys 16

Mitä kansainvälinen työ on tällä hetkellä
vastaajien kirjastoissa?

211 kyselyyn vastanneesta yli puolet antoi kirjallisen vastauksen, näistä 35 % oli ”ei mitään”

Vaikuttaisi siltä, että kansainvälinen yhteistyö on
vähentynyt parhaista vuosistaan

Kysymys 17

Vastauksia kysymykseen, mitä kansainvälinen työ on ollut kirjastossa aikaisemmin

”Aikaisemmin kirjastoni on osallistunut laajasti kansainvälisiin projekteihin ja ollut niitä paljon myös
vetämässä. (…) Aikaisemmin myös EU-projekteja on tehty enemmän, mutta viimeisen kymmenen
vuoden aikana niiden määrä on ollut vähäisempi. (…) Henkilöstövaihtoja ja isompia
tutustumismatkoja on myös tehty jonkin verran, mutta myös näiden määrä on vähentynyt.”
”Meillä oli ennen ns. ystäväkirjasto Unkarissa mutta sekin on jo jäänyt...”
”Kv-vierailuja, mukavia illanviettoja ulkomaalaisten delegaatioiden kanssa, mutta se olikin 90-luvulla se.”

”Lähiyhteistyötä Venäjälle oli paljon, se on loppunut, myös Nordic-Baltic -yhteistyö on loppunut.”
”IFLA-aktiivisuus on meillä vähentynyt ja tilalle on tullut kohdennetumpaa työskentelyä.”

Ideat ja toiveet
kansainväliseen työhön kirjastoalalla

Mikä kiinnostaisi?

Kysymys 18

(Vastaajat saivat valita 1-3 kiinnostavinta vaihtoehtoa)
Kansainvälisiin konferensseihin / seminaareihin osallistuminen 54 %
Suomalaisten kirjastoalan ammattilaisten osallistuminen alan kansainvälisten järjestöjen
(esim. IFLA) toimintaan luottamushenkilönä

19 %

Kansainväliset opintomatkat, joilla tutustutaan muiden maiden kirjastoihin 70 %
Kansainvälinen henkilövaihto alan opintojen puitteissa 16 %
Kansainvälinen henkilövaihto alan työntekijöille 46 %
Kansainvälistymisen ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen kotimaasta käsin

29 %

Kansainväliset projektit ulkomaalaisten kumppanien kanssa 36 %
Kehitysyhteistyö tai vastaava ammatillisen ja rahallisen tuen tarjoaminen heikommassa
asemassa olevien maiden kirjastoille

20 %

Kirjastoalan kansainvälisyys ei mielestäni ole tärkeää 1 %
Muu, mikä? 1 %

Muu-vastauksissa mm. :
”Grupper för kontakt mellan bibliotek där man kan dela erfarenheter och fråga saker inom olika områden.”

Kysymys 19

Millaisia uusia tuulia
toivoisit kirjastoalan
kansainvälisyyteen?

Uudet tuulet?
”Kevyitä tuulia, nautinnollista vuorovaikutusta, ei
raskasta asiaa aina.”
” Henkilövaihto alan työntekijöille olisi upea juttu. Eri
maiden Kirjastoseurojen samanaiheisten työryhmien
verkostoitumista.”
” Tiivistä ystävyyskirjastotoimintaa, Lyhyitä
henkilövaihtoja ja sitä kautta hyvien käytäntöjen
tuomista omaan kirjastoon. Nyt korona-aikana esim.
Teams-tapaamisia ystävyyskirjastojen kanssa.”
” Kotikansainvälisyyden toteuttamiseen uusia ideoita
(ei enää vain näyttelypöytiä jolla asia katsotan
kuitatuksi) .”
” Sisäänrakennetummin kansainvälisyyden tukemista
alalle.”

Kiinnostavat maat ja alueet

Kysymys 20

(Vastaajat saivat valita 1-2 kirjastoyhteistyön kannalta kiinnostavinta vaihtoehtoa)

Miksi juuri nämä alueet kiinnostavat?

Kysymys 21

Poimintoja sanallisista vastauksista
”Pohjoismaat kiinnostavat. Henkisesti lähellä meitä.”
”Melko samanlainen kulttuuritausta.”
”Pohjoismaissa kirjastotoiminta aika samantyyppistä, joten ongelmat ja ratkaisut yhteisiä -> miksi keksiä pyörää uudestaan?”
”Venäjä on lähellä ja sen demokratiattomuus huolestuttaa.”

” Venäjän suomalaisugrilaiset alueet kiinnostaisivat erityisesti.”

”Europa, för att deras bibliotekssystem troligtvis liknar vårt + lätt med utbyte pga europeiska språk”.

” Lähi-Idästä ja Afrikasta on tullut relevantti maahanmuuton myötä, ja näille ihmisille pitää pystyä tuottamaan palveluja.”
”Näistä maanosista tai maista tulleet muodostavat isoimman osan ulkomaalaistaustaisista henkilöistä.”
”Yhdysvallat (hyvää markkinointi- ja lobbausosaamista.”

Asien, för att få en inblick i ett system som möjligen skiljer sig från vårt.”
”Aasiassa mennään monessa siassa teknologiassa edellä, joten se puoli kiinnostaa kirjastomaailmasta siellä.”
”On hyvä seurata maita, joissa asiat tehdään modernisti ja eteenpäin katsoen.
Toisaalta tällaista ajattelua voi löytää ei-niin-ilmeisistäkin paikoista.”

Kysymys 22

Toiveita kirjastoseurankansainväliseen työhön
• ” Kv-yhteistyöprojektit (Eurooppa, Aasia, USA?),
henkilövaihto. Tuen jatkuminen kv-konferensseihin
osallistumiselle. (KIITOS!)”
• ”Kirjastolehteen juttuja muista maista.”
”Esittelyvideoita eri maiden kirjastotoiminnasta.”
• ”Enemmän sellaista jäsenille näkyvää työtä, mihin he
voivat osallistua.”
”Kansainväliset hankkeet, joihin voisi osallistua.”

• ”Keinoja, joilla suomalainen kirjastoväki pääsisi
oppimaan ulkomailta.”
• ”Henkilöstövaihtojen toteuttaminen tulevaisuudessa”
• ” Verkostojen luomiseen” ”Kansainvälinen
kirjastotinder, jossa eri maiden ammattilaiset voisivat
vaihtaa ajatuksia ja solmia verkostoja”

Toiveita kirjastoseuran kansainväliseen työhön
• ”Olisi hyvä saada jonkinlainen pohja tai
suunnitelma kv-työlle Suomessa. Nyt kenttä
on kovin hajanainen tai ainakin näyttää siltä.
Kv-puolta voisi tuoda viestinnässä (taas
kerran) suunnitelmallisesti esille, esim.
blogisarjalla tai vastaavalla, joka kuvaisi
kirjastoammattilaisia kv-tehtävissä tai
opintomatkoilla tms. Tavoitteena tuoda
kansainvälisyys lähemmäs ammattilaisten
arkea.”
• ”Maahanmuuttajien houkuttelua
kirjastoalan opiskelijoiksi. Monipuolisen
kielitaito-osaamisen myötä olisi helpompi
aloittaa/hakea rahoitusta ulkomaalaisille
hankkeille.”
• ”Sellaista, mihin rivityöntekijällä olisi matala
kynnys osallistua”.

Kysymys 22

Vastaajien vapaita sanoja yhteenvetona
”Mielestäni kansainvälinen työ
kirjastoissa on kätkettyä ja epäselvää,
eikä sillä ole suuntaa. IFLA on ainoa
asia, josta arjessa silloin tällöin kuulee
puhuttavan. Sieltäkään ei jalkaudu
oikein mitään käytäntöön, ja IFLA:aan
osallistuminen on vaikeaa ja kallista.
IFLA:n toiminta näyttää ulospäin pois
sulkevalta ja byrokraattiselta.
Kaipaan arkeen tulevaa
kansainvälisyyttä.”

Kysymys 23

”Toivoisin että jokaisessa kirjastossa mietittäisiin,
millaisin pienin ja suurin keinoin kansainvälisyyteen
voisi kannustaa. Voisi olla vaikka kumppanikirjastoja
ulkomailla ala-asteen kirjeenvaihtotoverien tapaan,
siten että kuka tahansa kiinnostunut saisi uuden
kirjastolaiskaverin maailmalta, jonka kanssa voisi
viestitellä. Mahdollisuuksia henkilövaihtoon
enemmän niille, jotka sitä kaipaavat. Enemmän
kannustusta, vähemmän jarrutusta.”

