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MUUTOKSEN VAIKUTUS OMAAN KÄYTTÄYTYMISEEN – MITÄ MUUTOS MERKITSEE JUURI SINULLE?

Mahdollisuus oppia itse

• Mahdollisuus oppia uutta
• Oma motivaatio oppia ja uudistua, oman 

kokemuksen hyötykäyttö
• Henkinen kasvu, uusia tapoja innostua

Mahdollisuus uusiin työtehtäviin – haasteisiin

• Pysyy ajassa mukana, oman työkuvan muutos parempaan
• Saa osaavia kollegoja, vaihtelua arkeen, mielekkäitä kehittämistehtäviä
• Uudet tuttavuudet
• Työtehtävien muuttuminen mielenkiintoisimmiksi ja 

monipuolisimmiksi
• Minä osaan uutta ja minä selviän. Minua kuunnellaan
• Asiantuntemuksen laajeneminen

Mahdollisuus oman työpaikan myötä kehittyä - kehittää toimintaa

• Jyväskylän kirjastot yhdistyvät, uusi toimenkuva ja uuden oppiminen. Asiakkaille 
paremmat tietoresurssit ja palvelut

• Uusi teknologian mahdollistaa kirjaston aukiolon 24/7. Kaikki aineisto digitaaliseksi
• Järkevämpiä tapoja toimia, joustavuutta ja monipuolisuutta. Yhteistyö yli rajojen, 

yhdessä tekemistä yli rajojen, tilojen vyöhykkeistäminen -eikä pelkkä kirjasto
• Sähköinen kirjasto kehittyy, laitteet paranevat, käyttöliittymät paranevat
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Uhka itselle

• Työpaikan menetys, tulojen pieneneminen
• Säästöt, työ muuttuu pelkäksi kirjaston aukipitämiseksi
• Omat rajat oppia ja uudistua
• Miten osoitan oman tarpeellisuuteni organisaatiossamme
• Työtehtävät kapenevat. Menettää tuttuja työkavereita. Tuntee ettei 

osaa uusia tehtäviä.
• Miten työyhteisön muutokset vaikuttavat perhe-elämään
• Jatkuva koulutuksen tarve: mistä aika, väsymyksen ja leipiintymisen 

kierre ajattelee EVVK
• Riittääkö osaaminen
• Pettääkö kunto
• Jatkuvat muutokset syövät kaiken ajan ja oppimiskyvyn ja lopun 

ajan vie jatkuva sälä ja tulipalojen sammuttaminen. Työaika 
kohdistuu muuhun kuin "pitäisi"

• Toimeentulo heikkenee jos en pysy kärryillä
• Verotus kiristyy, arvot muuttuvat huonompaan suuntaan, terveys 

alkaa reistailla

Uhka kirjastolaitokselle

• Kirjasto-osaaminen katoaa
• Maaseudun kirjastopalvelujen heikkeneminen
• Kokonaisuus hämärtyy, sirpaloituu. Työssä jaksaminen kärsii,
• Yliopiston rahat niukkenevat, mitä tapahtuu kirjaston 

rahoitukselle
• Muutoksessa vallan saa epäeettinen taho jonka arvoihin en halua 

sitoutua
• Avainhenkilöanalyysi: hintalappu, hiljainen tieto.
• Ympäistö: kirjasto kohtaamispaikka


