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I. JOHDANTO

Tarkastelen tydssiini Tydvflenliikkeen kirjaston logistista prosessia, johon kuuluu
aineiston valinta ja hankinta, luettelointi, lainaus- j a palautustapahtumat, varastointi ja
poistaminen.

Lainaustoiminta asiakaspalveluprosessina on kirjaston ydinprosessi, johon kuuluu
viilitcin asiakaspalvelu eli aineiston lainaus, palautus, kaukopalvelu, aineiston
varaaminen ja tietopalvelu. Muissa logistisen prosessin osa-alueissa ei ole viilit6nti
yhteytta asiakkaaseen, vaan toimintoja, jolla aineisto saatetaan asiakkaan

ka)'tetavaksi. Ne ovat viilillisiii asiakaspalveluprosesseja.

TydvZienliikkeen kirjaston vuotuisesta aineistonhankinnasta on valtaosa kirjojaja
lehtiii. Muun aineiston hankinta on niin vaheista, ettii keskityn kuvaamaan piiiiostn

kirj anmuotoista aineistoa.

Esittelen tyciss?ini Tyciviienliikkeen kirjaston toiminta-ajatuksen, arvot ja vision.

Kirjastolla ei ole kirjattua aineiston hankinta-, varastointi- ja poistostrategiaa. Toivon,

ette tAsta tydsta olisi apua niiden tycistamisessa. Kirjastossamme on viime vuosina

tycivoima vaihtunut melko paljon. Siksi katsoin aiheelliseksi koota aineiston kirjaston

perustehtavista j a niiden suhteesta toisiinsa. Samalla ne muodostavat kokonaisuuden,

jota voidaan ajatella prosessinomaisena, jatkuvana tydvaiheiden jatkumona. Prosessin

yhdestii osasta oppisopimusoppilas on tehnyt oman alaprosessinsa ja siinii kuvataan

Tydviienliikkeen kirjaston paivystysta eri tydvaiheineen. Samoin voidaan muista

logistisen prosessin osista tydstae omat alatydvaiheensa. Niiin voitaisiin kuvata kaikki

kirjastotoimintaan kuuluvat olennaiset tydvaiheet.

Sain idean tiihzin ty6hdn kouluttaja Matti vilkkumaalle tekemistani teht2ivistii ja siksi

liitlin mycis sen osaksi naytttjtditeni. Niiden tehtavien avulla pyrin kuvaamaan

Tyciviienliikkeen kirjaston nykytilannetta. Tlmiin ty6n lis?iksi olen tehn)'t erilliset tydt

yhdistyksen esimerkiksi Tyciviienliikkeen kirjaston taloudesta ja Suomen

tycimarkkinaj iirjestelmiistii, johon olen my6s liittAnyt mukaan selvityksen

Ty6viienliikkeen kirjaston ty6ehtosopimuksesta. Toivon niiden t6iden olevan my6s

avuksi oppisopimusopiskelijoillemme heidiin tydsseen. Omissa tciissiiiin he

kasittele;at mm. organisaatiotamme ja organisaatiomme taloutta. Samoin kuvaus

kirjaston logistisesta prosessista voi olla heille hyridyksi. Samalla tiimii voisi olla
johtamisen apuviiline suunniteltaessa tulevaisuuden strategisia valintoja'

Tydviienliikkeen kirjasto on julkisyhteisci eikii se tavoittele toiminnallaan voittoa, olen

tiyttany tydni rakenteen mallina intemetista ldytAmaeni Anne Ruonalan "Kotkan

kaupunginkirjaston logistinen prosessi: aineiston hankinta, luettelointi, lainaus,

varastointi ja poistaminen" omassa JET -koulutuksessaan tekemaa tydta. Samoin olen

kaytzinyt Ty6;aenliikkeen kirjaston oppisopimusopiskelijoiden Alpo Viikevln ja

Virpi Hentil[n tdita, koska olen toiminut heidiin tycf paikkaohjaajanaan heidiin

opiskelujensa aikana. Katson taman ohjaamisen olleen minulle itselleni oppimista

katsomaan asioita laajemmasta niikdkulmasta ja ike2in kuin johtamisen kannalta.



2. TY6VAENI,IIKKEEN KIRJASTO

2.1 Ty0vlenliikkeen kirjaston organisaatio

Tyciviienliikkeen kirjasto on tieteellinen erikoiskirj asto, joka on perustettu vuonna

1987. Kirjasto toimii opetusministericin alaisuudessaja sen rahoitukseen anotaan

vuosittain opetusministeridn veikkausvoittovaroista valtionavustusta sekd varsinaiseen

toimintaan etta projektitoiminlaan. Kirjaston toiminnasta piiiitt2iii itseniiisesti

Tycivienperinne Arbetartradition ry:n j isenyhteisrijen edustajista valittu hallitus.

Kirj astonj ohtaj a esittelee kasiteltavat asiat hallitukselle

Yhdistyksen asioista peattae kevlit- ja syysvuosikokous, johon osallistuu valtakirjalla

eri jasenyhteisojen edustajat. Syrysvuosikokouksessa kiisitellizin Tyciviienliikkeen

kirjaston toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja keviitvuosikokouksessa

ka;itellaan edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokousedustaj at valitsevat

keskuudestaan hallituksen jiisenet. Hallitus peattaa mm henkiltikunnan

palkkaamisesta, hyviiks}y toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja vuotuisen

tudjetin vuosikokoukselle esitettiiviiksi. Lisiiksi se piiittiia kirjaston kehittemisen

periaatteista ja valvoo kirjaston toimintaa sekli antaa tarkempia miiiiriiyksili mm

kirjaslon tydn organisoin nista.

Tiirkein sidosryhmii Tydviienliikkeen kirjaston toimeenpanossa on Tyciviienperinne

Arbatartradition ry. Siiiinn<iissli on mddritelty sen tehtava kidaston yllSpitijinlija se

toimii kirj aston taustaorganisaationa, jonka kautta kanavoidaan opetusministeridn

tydvaenperinteen mZiiiriirahoja. Kehysorganisaation (Tyciviienperlnne ry:n)

j iisenyhteisot muodostuvat poliittisen tyijvaenliikkeen jiirj estciistli'

orn-uttiyt-tOl.tyslirkkeen j iirl estciistii, tytiviienliikkeen sivistysj ad estdiste'

urheiluliikkeestii ja joistakin tyciviienliikkeen lirkelaitokststa'

Muita tarkeita sidosryhmili ovat muut tydvaenperinnelaitokset, Jolta ovat

Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Tyovaen Arkisto, Tyciviien

Muistitietotoimikunta, Tyoviien Keskusmuseo sekii Tytiviien historian ja perinteen

tutkimuksen seura. Ne julkaisevat yhdessa mm vuosittain ilmestyviiii

Tyctviientutkimus-lehtea. Kirjasto ja arkistot sijartsevat fyysisesti lihellii toisiaan.

tyOva"n Arkisto ja Tycivlienliikkeen kirjasto sijaitsevat samassa portaassa Kansan

ArkistoononmatkaanoinkilometrijaAmmattiyhdistysarkistoonmuutamasata
metriii. Kirjasto on mukana myos Tydviien Arkiston ja Kansan Arkiston

nuorisokuvaprojektissa. Kirjasto anoo vuosittain Tyiiviienperinne ry:n nimissii

opetusministericin proj ektirihoitusta yhteisille projekteille. Laitosten fyysinen

t-a'h"iryy. tuo etua Lirj;stolle, koska isiakkaat voivat k?iyttiii helposti niiiden kaikkien

Iaitosten palveluj a hyvikscen samalla kiiynnillii'

Kirjasto luetteloi aineistonsa eril
Kirlaston Helka-yhteistyci on suj

tai Arto tietokantoihin ja lainaa

lainausj iirj estelmillii Vuonria 2007 on tar

m ta Helsingin yliopiston kirjastonja Tycivlienliikkeen. 
-

ki digitointihankkeeseen Kirjastolla on tekeillii Kalevi Sorsa -

bi hj ia bibliografiaty<iryhmii Sen jiisenet ovat Helsingin



yliopiston kirjastosta, Eduskunnan kirjastosta, Valtiotieteellisen tiedekunnan

kirjastosta sekii Tydviien Arkistosta. Tydviienliikkeen ki{aston toiminta on vahvasti

k1'tkciksissli Kansalliskirj aston toimintaan.

Kirjastossa tydskentelee tiill5 hetkellii kirjastonjohtajan lisiiksi kaksi kirj astonhoitaj aa,

yksi osa-aikainen kirjastovirkailija, atk-tukihenkilti, kaksi oppisopimusoppilasta,

siviilipalvelusmies j a siistijii.

Tyd\denliikke€n kjrjaston organisaaliokaavro

(Liihteet: Tydviienperinne ry:n toimintasuunnitelma 2007, Tydvaenperinne ry;n siianniit,

Tyiiviienliikkeen kidaston johtosaiintd, Vakeva 2005, 4).

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Toiminta-ajotus

Tyciviienliikkeen kirj aston tarkoituksena on toimia tydvaestdn historianja

tliviienliikkeen historian tieteellisenii erikoiskirjastona, jolloin se hankkii ja asettaa

tayttOOn tiimln erityisalueensa kirjallisuutta ja muuta aineistoa sitii tarvitsevien

hybdynnettavdksi. Kirjaston tehtiiviinii on tydv?ien kulttuuriperinteen saillttiiminen ja

kehittiiminen.

Kidaston toiminta-ajatus on kirjattu vuonna 1990, siihen on tehty lisiiys vuonna 2004

(Lumiala). Arvot javisio ovat kirjattu vuorma 2004 (Lumiala)'

Arvot

Kirjaston arvot perustuvat tydviienliikkeen perinteisiin arvoihin: tasa-ar:voon,

solidaarisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteis6llisyyteen'



Visio

Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallistaja
kansainv[listZi tyciviienliikettii, tydvaestctaja tydv?ienperinnettzi kesittavee aineistoa.

Naita toteuttaakseen kirjaston aineistolla on sen erityisalueen mukainen

hankintapolitiikka, kokoelmien hoito ja kiiltcikuntoon saattaminen sekii yksityisten

ettii yhteisojen tiedontatpeen palveleminen.

2.3 Toiminnan tunnuslukuja

Tella hetkella 11.1.2007 ei vuoden 2006 tilastoja ole vielii kiiytettiivisse, joten kaltan
vuoden 2005 toimintakertomuksessa olleita lukuja kuvauksessani. Tydvienliikkeen
kirjastoa koskevaa lainsiiadantcia ovat mm.

Valtionavustuslaki (688/2001) Laissa saadetaan perusteistaja menettelyista' joita

noudatetaan mydnnettiiessa valtionavustuksia tai tuenluontoista rahoitusta tiet)41

toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Laki raha-arpaj aisten sekii veikkaus- ja vedonlydntipelien tuoton ke)'ttamisestii

(1 054/200 1 +muutokset)
Laissa siiiidetiiiin mm. raha-arpaj aisten sekii veikkaus- ja vedonlytintipelien tuottoa

vastaavien miiiiriirahojen j akosuhteesta edunsaajille

Suomen tekijiinoikeuslaki,
Euroopan unionin tekijlnoikeusdirektiivi 200I l29lEy
TycivZiinliikkeen kirjastoa hallinnoi sen katto-organisaation Tyciviienperinne -
Arbetartradition ry:n saanndt.

Kirjaston kokoeima koostuu Tyciviien Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastolle

lahjoittamrsta kirja- ja lehtikokoehnista seka vuoden 1987 jalkeisista

uutuushankinnoista j a Iahj oituksista.

Kirjaston kokoelmassa oh 31.12.2005 noin 115 000 monografiaa ja noin 30 000

pienpainatetta seki noin 5 000 aikakaus- ja sanomalehtinimekettii. Kirjaston

avokokoelmassa oli noin 30 000 nidettii.

Kirjasto sai lahjoituksina seke yksityisilte henkitctiltn etH yhdistyksiltii yhteensi 4 518

kirjaa, 588 pienpainatetta j a 520 kausijulkaisuj en vuosikertaa'

Kirjastoon ostettiin 598 kirjanidettiija lahjoituspyyntciinii saatiin sekii yksityisilta

henkilciilta etta yhteisctiltii 301 nidettii. Kotimaisia lehtiii ostettiin 35 nimekettii ja

ulkornaisia 9 nimekettii. Lahj oituspyynnciilla ja la\oituksilla saadulla aineistolla on

suuri taloudellinen merkitys kirjastolle.

Vuonna 2005 kokoelmastaja lahjoituksista poistettiin 3 403 kirjaa, 150 pienpainatetta

ja 507 lehtivuosikertaa. Tycivlien keskusmuseoon Tampereelle ja Tydttdmien

yhdistyksille ki4asto lahjoitti 280 kirjaa.



Kirjaston lehtikokoelmassa oli luettavana 241 lehtee, joista 204 nimekettii oli saatu

lahjoituksina.

Kirj ast o n kirj ako ko e lm an I u ettel o t 3 1. I 2. 2 0 0 5 o livat :

Helka-kokoelma: 57 586 nidetietuetta

Tydv[en bibliografiat: 13 368
-osuustoimintakokoelma

Kortistoluettelo: 20 000

Arto-tietokanta: 9 229

Kalevi Sorsa -b ibliogratra:2 046

Luetteloimaton kokoelma sisiilsi noin 40 000 mon ografiaa ja 30 000 pienpainatetta

Kirjasto luetteloi Helka-tietokanta an 7 3'7 5 monografiaa ja 360 aikakauslehteii.

Kirj aston kiiyttdtilasto 3 1. 1 2' 2 00 5 oli:

Asiakaskziynnit 8 156

Kotisivukiiynnit 16 420

Kotilainat 34 921

Kaukolainat 748

Lukusalilainat 1382

Videolainat 10

Muista kirjastoista tilattiin 255 kaukolainaa kirjaston asiakkaille. vuonna 2005 tehtiin

347 tiedonhakua. Kirjastoon tutustui erilaisia ryhmiaja kirjaston tiloissa kokoontui

erilaisia yhdistyksiii.

(Tyiiviienperinne - Arbetartradition ry;n Toimhtakerlomus 2005)

Talous 31.12.2005

Tydviienliikkeen kirjaston talous perustuu vuosittaiseen valtionapuun. Kirjasto sai

vuonna 2005 toiminta-avustusta 285 000 euroa. Toiminta-avustuksen lisiiksi

Tydviienperinne ry sai projektitoiminnan valtionapua 37 000 euroa. Projektitoiminta

on tasekirjassa eritelty omana alueenaan.

Tyciviienliikkeen kirjaston keskeiset kustannuseret vuonna 2005 olivat:

Palkat 139 226,17 € 48,85 %



Lakis?iiiteiset sosiaalikulut 28 577,85 €
Mtrut sosiaalikulut 2 602,55 €
Henkilcikunnan koulutus | 405,20 €
Pliiviirahat/matkat 912,28 €
Poistot 390,15 €
Huoneistokulut 100 75 8,82 €
Kirjaston yleiskulut 50 611,64 €
Muut kulut 45 628,68 €

10,03 %
0,91 %
4,93 %
0,32%
0,14 %
35,35 %
t7,76 %
16,00 %

(Liihde: Tyctviienperinne Arbetartradition ry:n Tasekirja 31 12.2005)

Olen eritellyt tarkemmin mm. Tyciviienperinne ry:tii koskevan yhdistyksen

taloushallinnon kaavan omana tydnaan
YHDISTYSTEN TALOUSHALLINTO (Tyciviienpennne - Arbetartradition ry:ssa

3. KIRJASTON LOGISTINEN PROSESSI

3.1 Logistiikka on yhteistyiitii ja tervetth jiirkeii

Logistiikka on termine kaytetty 1950-luvulta lAhtien. Termrn suomennos tulee

logistiikkaan liiheisesti liittyvasti englanninkielisestai termiste "matenals

management" : materiaalihallinto : materiaalitalous : logistiikka.

Logistiikka on prosessi, jonka avulla hallitaan matenaalivirtaa ja siihen liittyvaa

palvelua j a tietovirtaa siten, ettZi toiminnan laatu ja kustannustehokkuus

maksimoituvat (Sartjarvi) Logistiikkaan liitt)ry myds ohjaamista ja suunnittelua,

tilausten kasittelya, hankintaa, ttlaustcn valvomista ja toteuttamista eli

tavarankiisittelya, kuljettamista varastoimista ja asi akirj oj en tuottamista (sakki).

Logistiikka vaatii onnistuakseen kaikkien yrityksen osien, osastojen, henkikiiden jopa

sidosryhmien yhteistydta. Logistiikan keskeinen pemsta on kokonaisvaltainen

ajattelutapa. Osatarkastelusta edetiiiin kokonaisuuksien hallintaan. Keskeistii

logistiikaisa ovat ),rityksessa ja )ritysten viililli liikkuvat tavaravirrat ja niihin liittyv,it

paaoma-, tieto-, ja kierratysvinat (lmppola)

Logisliscn ohjauksen perustana pidetiien tletovirtaa Se on ihmisen ja eri

organisaatioiden viilistii kanssakiynistii, jossa informaation laatuJanopeus ovat

uuuinu."nlasru. Tietovinan voidaan katsoa olcvan koko logistiikan liikkeelle

panevaksi virraksi; ilman tiedonsiirtoa asiakkaat eiviit tiedii, mita yrityksilla on heille

tarjota ja millaisin ehdoin eivatka )ritykset tietiiisi mitii toimittaa, milloin ja kenelle

(Mt.).

Materiaalin ohjaus on toimintaa, jossa kiilteftavissa olevien resurssien avulla pyritiiin

saavuttamaan yrityksen materiaalihallinnolle asetetut tavoitteet. Tama on mahdollista

vain tietoj iirjestelmiin avulla, joka antaa tarpeelliset tiedot erilaisten raporttien;a

tilastojen muodossa.

Kys)'nta saa aikaan materiaahvinat ja siitii llhtevii tietovirta ka)41nistaa

materiaalitoimintojen sarjan. Materiaalivirlaus on herkkii kysynnzin vaihteluille.

Kvsvnnan saa aikaan tieto, informaatio, jota asiakas on ),Iityksen tuotteista saanut



esimerkiksi mainonnan, esitteiden ym. viilityksell2i. Tieto on kaksisuuntaista, jossa

sekii asiakas ette myy'je ftirjasto) saavat toinen toisiltaan toimintansa edellyttemea
tietoa. Logistiikan voisi sanoa elliviin tiedosta. Tilausvirta (kirjasotossa lainaus) on osa

tietovirtaa, joka kuten materiaalivirtakin voidaan jakaa sisiiiseen ja ulkoiseen
tietovirtaan (Mt.).

3.2 Kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa

Voittoa tuottavissa tuotanto- ja liikelaitosten logistisissa prosesseissa aineisto

hankitaan ensin varastoonja sen kiertonopeutta seurataan tarkasti. Ki{astossa
aineiston varastointi on prosessin viimeinen vaihe ja se on aineiston pysyvZi

sailytyspaikka ja siellii olevan aineiston khyttdaste on vihdisempi kuin muualla olevan

aineiston. Varastossa olevaa aineistoa poistetaan harvemmin.
Kirjaston logistinen prosessi eroaa tuotanto- ja liikelaitosten prosesseista siten, etta

varastointi on prosessin viimeinen eikii ensimm?iinen vaihe, kuten voittoa tuottavissa

yrityksissn ( Ruonala 2004, 7)

3.2,1 Kirjaston logistiseen prosessiin keytettyie termeji

Tflssii tydssA kiiytuAen termien selityksiA:

1. Aineiston toimittaja = mm. kustantajat, kustantajien ja muiden

aineistomuotoj en esitteet, kirj a- ja musiikkikaupat, siihkdinen

verkko, kustantajien edustajat, yksityiset henkil6t tai yhteiscit, eri

yliopistoj en julkaisutahot.

2. Aineiston valinta ja hankinta: mm. kirjastossa tapahtuva aineistoon

tutustumrnen, valinta esitteistzi, hankintatoivomukset, aineiston

tilaaminen, tilausten vieminen hankintajfi estelmSZin'

3. Luettelointi, dokumentointi : kirjastossa tapahtuva luettelointityd,
asiasanoitus, indeksointi ja aineiston kiilttcikuntoon saattamlnen'

4. Kirjaston kokoelmat : uuden aineiston siirtyminen kirjaston
kokoelmiin joko lainattavaksi tai kiisikirjastoon.

5. Asiakas logistiikan osana : lainaus, palautus, tietopalvelu, aineiston

vruaamlnen, asiakkaiden tekemien hankintaehdotusten kasittely:

varastoidun aineiston lainaus ja poistetun aineiston ostamlnen'

6. Varastointi : kirjastossa tehtavae aineiston siirtoa varastoon,losta

aineisto on edelleen asiakkaiden kiiyettavisse'

z. Poistaminen : aineiston poistaminen kirj aston kokoelmista ja

aineistorekisteristii. Aineiston j atkokzisittelyii on sekii sen myynti.

lahjoittaminen muualle tai sen kiisitteleminen jltteeksi' Poistaminen

saattaa aiheuttaa uuden vastaavan kirja- tai lehtinimekkeen
hankinnan (Mt., 2004).



(Liihteet: Imppola, JolTna: Logistiikan peruskurssi - Uusittu luentomateriaali, Vaasan yliopiston

t?iydennyskoututuskeskus, Vaasa 1998, lnterneFversion tuottaja: Vaasan yliopiston krrjasto. - Sakki,

Jounr Logistrnen proscssi. 4.uud. p fEspoo]: [J Sakki], 1999 - Sartjiirvr, Timo: Logistiikka

kilpailutekijiinii Tavaroiden varastoinnista tilausohjautuvaan logistiikkaan [Helsinki] : Suomen

Kuijetustaloudellinen yhdistys, 1992. - Ruonala, Anne: Kotkan kaupunginkirjaston logistinen prosessi:

aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, varastointi ja poistanxnen, 2004 )

4. AINEISTON HANKINTA

Vuodesta 1995 liihtien Suomessa on kustannettu kirjallisuutta vuosittain noin 12 000

kappaletta. Vuonna 2005 kustannettiin Suomessa l3 667 kirjanimekettii

Kuitannettujen sanomalehtien maAra on pysltell)t noin 200 kappaleessa, joskin pientii

laskua on tapahtunut vuodesta 1995 lzihtien. vuonna 1995 ilmestyi Suomessa 231

sanomalehtee ja vuonna 2005 205 lehteii. Aikakauslehtien (viihintzilin nelje kertaa

vuodessa ilmestyvien) mii?irii oli vuonna 1995 3 395 kappalettaja vuonna 2005

ilmestyi 3 462 aikakauslehte?i. Aikakauslehtien m iiiirZi on pysyaelly noin 3 500

nimekkeessli vuosittain. Maailmassa ilmestD/ vuosittain miljoonia kirja-, ja

lehtinimekkeitli.
(Suomcn tilastokcskus: http://www stat 6/tup'/suoluk/suoluk kulttuul r'html#kulftuuri)'

Kokoelmien hallinnan ja suunnittelun viitttiimAton tydkalu on kokoelmien

kehittiimispolitiikkaa ohjaava hankintaohj elma. Kirjattu politiikka ja ohjelma takaavat

jatkuvuuden ja pysyvlyden kokoelmien kehittiimisessii s:illoinkin kun valtntaa tekevat

ihmiset vaihtuvai. Uanlntaotr.letmaan tulisi esittaa ja kidata voimassaoleva ka)tantci

ja ne p[iimA,iret ja tavoitteet, jtihin pyritalin. Se a'ttaa mycis kokoelmien kehittiimisen

syvaliisempaa tuntemusta ja hankinrapolitiikan kehiflamista (w rl6n 1993,23).

Aineiston valinnassa ja hankinnassa tarvitaan asiantuntemusta aineiston tuotannosta Ja

srsiillon arvioinnista. Nykyaikana tarvitaan yhi moninaisempaa aineiston tuntemusta

kirjastojen laajentaessa hankintaansa mm. musiikin, videoiden, cd-romien'

n,'utti-LOiun, iietokantojen ja tietokoneohjelmien suhteen, jolloin kaytettavissa olevan

aineistome?irdrahan keytdn suunnittelu on tarpeen (Ruonala 2004, 7)

Kirjaston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 on asetettu tavoite asettaa kokoelma-

ja hankintapoliittinen tyciryhmii valmistamaan hankintaohj elman ja aloittamaan

iokoelmakartoituksen (Tydvienperinre Arbetartradition ry:n toimintasuu-,'itelma 2007' 6)'

Tyciviienliikkeen kirjastossa ostettiin 598 kirjanimeketti vuonna 2005. Sekii ulko- etti

kotimaisia .u.,o.u- ju aikakauslehtii ostettirn yhteensa 44 lehtinimekettii
('fyiivaenpennne - Arbetaftradrtion ry:n toimintakertomus 2005' 8-l l)

4.1 AineistomhiirIraha

Aineiston hankintaan kaytettiin vuonna 2005 rahaa l3 671 euroa' joista kirjoihin

l1838euroajalehtiinl833euroa.(Tyiiviienperinne_Arbetartradltionry:ntoimintakertomus
200s, 8-11).

Kirjaston talousarvioesityksessd opetusministeriolle, vuodelle 200J var aan

monosrafiauutuushankintaan 20 0b0 euron mii[riiraha ja sanoma- ja aikakauslehtiin
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3 000 curoa. Kokoelnran awellaan kasvavan seki ostoilla, julkaisupyynnciillii etti
lahjoituksilla noin 1 000 niteen verran vuonna 2007 (Tyiiviienperinne - Arbetartradition ry:n

toimintasuunnitelma 20Q7. 6\.

Kirjaston aineistomii2ir2irahan kalttd on joustavaa. Aineiston hankintaa ovat

vaikeuttaneet yllattevet taloudelliset muut menot, esimerkiksi vuonna 2003 muutto

uusiin tiloihin. Tulevassa hankintapolitiikassa miiiriirahan seurantaa todenniiktiisesti

kehitetaan. Seurannassa tulisi hycidyntaa sesonkiaikoja, jolloin kustantajat julkaisevat

uutuuskirjoj aan. AineistomiiZiriirahalla on suora vaikutus lainauslukuihin, sill2i

ostettujen nimekkeiden miiiiri vaikuttaa lainausmiiziriin'lisliten niitii. Siihen vaikuttaa

mycis oikein kohdennettu hankintapolitiikka.

4.2 Aineiston valinta

Tydviienliikkeen kirjaston hankintapolitiikka ei ole kirjattu paperille. Kirjaston
johtosazinndsta ja kirjastoa hallinnoivan Tydv?ienperinne Arbetartradition ry:n
siiiinn<iistii voi pziiitellii hankintatehtavan suunnan. Kirjaston johtosdiinncin mukaan

kirjasto toimii ty6vaest6n ja tydviienliikkeen historian erikoiski4astona, jolloin se

hankkii ja asettaa kaltettaviksi ki0allisuutta ja muuta aineistoa talta alueelta

hankintakohteinaan erityisesti poliittinen historia, sosiaali- ja taloushistoria sekii

kulttuurihistoria (Tyoviienliikkeen kirjaston johtosaantij 1986)

Koska kilaston johtosiiiinncin mliaritelme hankittavasta materiaalista on liian suppea,

ei siita ole apua kliy4inncin tycissii. Kirj atun hankintapolitiikan puute aiheuttaa sen, etta

hankintaa tekeviille taltly olla tarpeeksi pitki tycikokemus Tytivlenliikkeen

kirjastossa ja kirjastolle tiirkeiden aihealueiden tuntemusta (Viikevii 2005, 10)'

Kirj astonhoitaja Raija Kangas teki tarkemman alustavan selvityksen Tycivienliikkeen

kirjaston hankintapo li tiikan nykytilanteesta JET-kouluttaja Matti Vilkkumaan

aniamien tehtiivien perusteella. Tiissii selvityksessii hin hycidl'nsi

oppisopimusopiskelij a Alpo vlkevin tycitii ja vuonna 1990 Tarja Nikanderin tekemilb

pro gradu ty<itii (Kangas 2006,5-9).

Ty6viienliikkeen kirjaston hankinnoista vastaa hankintaryhmii, jonka muodostaa

kirj astonj ohtaj a. Koto henkilostd voi esittiiii hankintaehdotuksia ryhrniille, joka niiden

oerusteella valitsee aineiston. TarkeimmAt kriteerit aineiston valitsemiseen ovat

aineiston vastaavuus hankintapolitiikkaan nihden ja julkaisujen hinta. Kaikki

hankittava aineisto ei viilttiimiittii vastaa hankintapolitiikkaa. Julkaisuja pyydetiian

lahjoituksina pienkustantaj ilta, omakustanteina j a suomalaisten yliopistoj en julkaisuj a,

fro.ikk"uts""a 
rampereen yliopiston kirjasro, joka ei lahjoita julkaisujaan (Mt. 2006,

Tieteellisten kirjastojen merkitys on tutkimuksen ja tiedeyhteisdn kannalta

merkityksellinen ja niissii keskityiilin ensisijaisesti oman vastuualueen tutkimus- 1a

kehittimisty<issi iarvittavien aineistojen ja tietojen hankkimiseen, sailyttamiseen ja

valitttimise;n. Tieteellisten kirjastojen tiirkermpiii sidosryhmiii ovat yliopistot,

korkeakoulutja tutkimuslaitokset. Verkottuvassa kirj astolaitoksessa my6s mydntelnen

asenne tiedorvaihtamista kohtaan on tiirkeiiZi, jolloin kirjastojen tietopalvelua voi

hyodyntiii asiakastydsse paremmin ( Kangas, Srnikka 1995,82-84). Kaikkea ei tarvitse

hankkia itse. (Kangas 1995, 37-87, teoksessa Tiikerinloikka I kirjastot tiedon viidakossa,

Kirjastopalvelu Oy, I Ielsinki I 995).
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Aineiston hankintapo litiikkaan tulisi kirjata aineiston monet valintakriteerit, jotka

kaikki tulisi ottaa huorrioon aineistoa valitessa. valintakriteerit tulisi pohtia tarkkaan

ottaen huomioon aikaisemmin tehdyt kirjalliset tycit. Aineiston valinta on kirjaston

tarkeimpia tehtaviZi, joka vaatii aikaa ja kokemusta ja asiakaspalautteen huomioimista,
jotta aineistomiiiirii kohdentuu kay'tttiA ja kysyntdd vastaavaksi-

Aineisto tilataan usein valinnan perusteella niin, ette sita ei nAe ennen kuin se saapuu

kirjastoon. Valinta tehdbiin kustantajienja antikvariaattien ennakkolistoilta tai

kirj astonj ohtaj a kiiy valitsemassa sen antikvariaatista. Asiakaspalvelussa piiivystiivii

virkail4a kiiy lehdista Iapi kirjamainoksia valitsemalla ja kopioimalla niistii
hankintaehdotuksensa hankintaryhmiille. Kirjasto ottaa vastaan asiakkaiden

hankintatoivomuksia, joita pyritian toteuttamaan ottamalla huomioon kirjaston

valintakiteerit ja sen hetkinen aineistomdiirlirahatilanne. Ellei ole mahdollista hankkia

asiakkaan toivomaa kirjaa, voi sen tilata kaukolainaksi muualta. Kirjasto ei tee

kaukolainapyy,ntoj li Hclsingin alueelle

Aineistolahjoituksissa ja -lahjoituspyynn<iissii pyritaan myds ottamaan huomioon

valintakriteerit. Kirjoja vastaanottacssaan kirjasto ei sitoudu liittamii[n teoksia

kokoelmiinsa.

4.3 Aineiston hankintakanavat

Ostot

Tieteellisissa kilastoissa on erilaisia tapoja hankkia aineistoa kokoelmiinsa. Tavallisin

naiste tavoista on ostot, joissa kaltetiiin kaupallisia myyntikanavia: kirjakauppo.la,

viilitys- ja keskusliikkeifii, kustantajien suoramyyntie ja erikoiskanavia (esim.

postimlynti, kirjakerhot) sekii antikvariaatit. Paaosa aAnitteista hankitaan

lritolsilittelsti (musiikkikaupat, tyoviienliikkeeseen liittlwili aiinitteitA hankitaan

niiden kustantajilra suoraan). Ns. er-kaupallisia myyntikanavia ovat lieteelhset seurat

fi?isenyyden vilityksella), valtio ja kunnat.

Vaihdot

Vaihdot ovat tavallinen tieteellisen informaation viilityskanava, ja ne ovat my6s vanha

kirjastojen viilinen yhteistoimintamuoto. vaihtotoimintaa ohjataan kansainviilisin

sopimulsin ja konfe renssein, ja sen nykyinen toiminta perustttu UNESCO:n vuonna

I 950 hyvakil.rnaiin sopimukseen. Vaihtotoimrnnalla pyritaiin vihentimliin eri maiden

v[listi eriarvoisuutla (esim. kehitysmaat). vaihtosopimukset voivat olla laitosten

viilisiii kahdenkeskeisiii sopimuksia tai eri maiden hallitusten viilisiii asiakirjoja

(yleissopimuksia). Yleissopimuksella suositetaan kuhunkin maahan perustettavan

kansallisen vaihtokeskuksen, joka toimii mycis vaihtotoiminnan

informaatiokeskuksena.

Suomessa hallitus on esittan)'t (HE 104/2006) laiksi Tieteellisten seurain

valtnuskunnasta. T?imin laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

"Esityksessii ehdotetaan saedetteviksi laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.

Lailla ehdotetaan j irj estettav?iksi tieteellisten seurain yhteiselimenii toimivan

Tieteellisten seurain valtuuskunnan asema ja tehtiivii niin, ettii ne olisivat myds

uudessa perustuslaissa edelly'tetyllii tasolla ja ettii valtuuskunnan oikeushenkilciasema
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olisi selke2i. Valtuuskunnasta tulisi j u lkisoikeudellinen yhtcisci., jonka toimintaan
kuitenkin suureha osin sovellettaisiin yhdistyslain siiiinn6ksiii."
(lttp'lltintcx. ni n )

Vaihdoilla saadaan tieteellisten seurojenja laitosten julkaisuja, raportteja,

kongressij ulkaisuj a j a viiitdskirjoja. Vaihtotoiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja sen

tarkoituksena on levittAa kyseisen laitoksen tai maan tutkimustuloksia, kartuttaa

kokoelmia ja solmia kansainvdlisiii kulttuurisuhteita. Vaihtotoiminnan mytinteisinii
puolina voidaan pitaa sita, ettii kokoelmiin saadaan kirjallisuutta, Jota muuten on

vaikea saada; kalliiden julkaisujen saaminen omia julkaisuja vastaan on "ilmaista";
rahan ja vieraan valuutan k,i)'ttde ei tarvita; jos vaihdettava aineisto on sarj ajulkaisuj a,

kirjasto saa uudet osat tarvitsematta pitaa silmiillii niiden ilmest)T nistii; kirj astojen

vliliset hywlit suhteet hyddlttavat myds muuta hankintaa; vaihtamalla turvataan mytis

omien julkaisujen leviiminen. Vaihtotoiminnan haittana voisi pitae sita, ettii kirjastot
joutuvat ottamaan joskus vastaan aineistoa, jota eiviit muuten hankkisi ja vaihtojen

hoidosta (kirjecnvaihto ym.) aiheutuu aika paljon tydtii

Lahjoitukset

Monct merkittaivat kirjastot ovat saaneet alkunsa lahjoituksista, esim. Aag = Ano

Akademis bibliotek, HYK- Helsingin yliopiston kilasto, TYK:Turun yliopiston

kirjasto. Mycis Tyiiviienliikkeen kirjasto on perustettu Tyciviien Arkiston ja Kansan

Arkiston kirjakokoelmien pohjalta. Tieteelliset kirjastot saavat runsaammrn

lahjoituksia kuin yleiset kirjastot. Niillii on merkitystii kokoelmien tiiydentiijene. tosin

lahjoitukset eiviit aina vastaa kirjastojen hankintaohjelniia.

4.3,1 TyiivSenliikkeen kirjaston aineiston hankintakanavia

Kirjatilausten p?iiasiallinen hankintakanava Tyciviienliikkeen kirjastossa on

antikvariaarinen kirjakauppa Interfennica, josta kidasto saa sovitusti alennusta

tilauksista. Like-kustantamo antaa 30 %o:n alennuksen kaikesta sen julkaiscmasta

aineistosta, joten tilaukset tehddiin suoraan tahiin kustantamoon. Akateelnincn

kirjakauppa on ulkomaisen kirja- ja lehtihankintoj en kanava. Viime aikoina tilauksia

on tehty myds www.amazon.com -verkkokaupasta. Verkon kautta on tilattu myds

aineistoa kirj a-antikvariaattien pit6mistii www.antikka.uet:in kautta. Pienimpien

kustantajien julkaisut tilataan usein suoraan heiltii, koska niitii on vaikea saada muuta

kautta. Osuuskunta Vastapainon kaikki julkaisut tulevat automaattisesti kirjastoon.

Kyseisen kustantamon julkaisuista kirjasto saa 50 oh:n alennuksen. Muita mahdollisia

hankintakanavia ovat esimerkiksi opetusministerici, joka ta4oaa nk. vlihilevikkistii
kirjallisuutta valikoimalistaltaan ostettavaksi tietylle miiariirahalla.

Lalijoituksina kirjasto saa liihes kaikkien pyyiimiensii suomalaisten yliopistojen
julkaisut lukuun ottanratta Tampereen yliopiston julkaisuja, jotka taltly ostaa.

Kirjasto pyytiiii erilaisilra yhdistyksiltii ja yksityisiltii heidan julkaisemaansa aineistoa,

joka soveltuu kirjaston aihepiiriin. Joidenkin laitosten lahjoituspolitiikasta on sellainen

tuntuma, ettii he ovat kiristiineet la\oituslinj aansa, eivlitkii kaikki toiminta heiltii

pyydettyii ainerstoa.

Lahj oituspyrynnciitla j a lahjoituksilla on suuri merkitys aineiston hankinnassa, koska

lahjoituksia saatiin sekii yhteisriiltii ettii yksityisilta henkilctiltii yhteensa 4 518 kirjaa,
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588 pienpainatetta ja 520 kausijulkaisuj en vuosikertaa. Lahjoituspyyntciinii saatiin 301

kirjaa. lTyOvlienpcrinne - Arbetartaditiotl ryrn toimintakertomus 2005' 8-11).

4.4 Hankitun ainciston kSsittely

Kirjastossa on seka tilattua, lahjoituksena pyydettyii ette lahjoitettua aineistoa varten

omat kansionsa, johon kahdessa ensimmiiisessii on kopio tilauksesta tai

lahjoituspyynncistli. Lahjoituksena saatua aineistoa varten on oma lomakkeensa, johon

merkit?iiin lahjoittajan yhteystiedot ja lahjoitetun aineiston miiiirii ja laatu (monografia,

pienpainate, aikakausj ulkaisu). Aineisto merkitean saapuneeksi kansioihin. Kansiot

kiiydiilin alkuvuodesta liipi ja kootaan tilausterVlahj oitusten tiedot merkittiiviiksi

toimintakertomukseen. Tilattuihin kirjoihin merkitaan takakannen sis?isivulle kirj an

hinta ja merkinta "osto" luetteloijaa varten, jotta tiimZi voisi valita kirj an

varastointitietueeseen oikean tilastointikategorian. Lahj oituspyynt<iinii tulleisiin

kirjoihin merkit[Zin "ilmainen" , koska tilastoinnissa ei olc olemassa lahj oituspyyntcij a

varten omaa kategoriaansa. Lahjoitettuun aineistoot.t mcrkitiiiin "lahjoitus"

Kirjastossa kZiycttiin Prettylib -kirjastojiirj estelmea ennen Helka-tietokantaan

siirty.rnista. Hclka kiiyttaa Voyager-kirj astoj iirj estelmiii, jossa on viisi eri moduulia:

lainaus, luettelointi, hankinta, raportointi ja hallinta. Tietoliikenneyhteyksien vuoksi

hankrnta- ja raportointimoduuleja ei ole ka)'tstty. Tilanne muuttunee

liihitulevaisuu<jessa. Voyagerin hankintamoduulin kiil'ttd rnahdollistaisi mycis

kirjastoon logistiseen prosessiin kuuluvan rahavirran seurannan- Tiihiin rahavirtaan

kuuluisi sekii aineistor.r hankintakulut etta muut jarjestelmassii olevat maksut, kuten

sakkomaksut. Tyciviienliikkeen ki{astossa ei haluta kA}'ttae tdtii mahdollisuutta, vaan

hankintamiiiirlrahat tehdAan oman kirjanpidon kautta myds tulevaisuudessa. Tilattava

aineisto on tiillli hetkellii merkitty PrettyLib -tietokantaan, josta voi tulostaa pitkiakin

kirj atilauslistoj a. Tiimi merkitsee tilausten kohdalla ylimiiiiriiistli tydta, koska tilattu

aineisto tiytyy merkita myds Prettyl-ib:irn saapuneeksi. Kirj astonj ohtaj a hoitaa

tilausten maKsut. Niiiden merkintcijen jilkeen saapunut aineisto sijoitetaan niille

tarkoitettnun hyllyyn, josta tydntekijat voivat ottaa aineistoa luetteloitavaksi

5. AINEISTON LUETTELOINTI

Luetteloinlia ei aina liiteti osaksi kirjaston logistista prosessia. Aineistoon

ka).ttdkuntoon cli lainattavaksi saatettaessa luettelointi on olennainen osa

Tyciviienliikkeen kirjaston tytiprosesseja. Jokainen teos luetteloidaan

(iokumentoidaan) riitt?ivin tiedoin, jotta se on l6ydettavissa kirjaston kokoelmista

seka teoksen tekijiin, nimekkeen, aiheen' julkaisijan jne' mukaan Luettelointi on

aineiston sisalkin kuvausta, jossa dokumentti kuvataan asiasanoilla (: indeksointi)

jaltai luokituksella, jotta se ldytyisi asiakkaan tiedonhankinnassa. Luokitus on

ioisiinsa liittyvien aineiston sislltcijen systemaattista jiirjestamiste

Tyciviienliikkeen kirjastossa aineiston luetteloinnilla on suun merkilys. Kirjasto on

avoinna yleis<ille tiistaista perjantaihin klo 1 1.00-l 7.00. Asiakaspbivystys kestlii siis

kuusi tu;tia neljiinii piiivinii viikossa. Yleinen tydaika on 7,36 h/vrk, tosin siinli on

nykyisin poikkeuksia. Yhdelli tydntckrjiillli on kahden tunnin asiakasp2iivystysvuoro

pliuan aii<ano, ioten hiinelle j liii aikaa myds muihin tciihin. Kaikki tyontekijiit pyritZiiin

opettamaan lueiteloimaan. perinteisesti luettelointi on mielletty kirj astonhoitajan
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tydksi, koska hZinellii katsotaan olevan riittiivtsti tietoja aineiston sisiill6n
analysoimiseen.

Tyciviienliikkeen kirjasto on erilliskirj astona osa Kansalliskirj aston Helka- ja
suomalaisen yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistZi Linda-tietokantaa. Teme

yhteisty<i edustaa hyvaa verkottunutta tyciskentelltapaa, koska kerran luetteloitua
aineistoa ei tar-vitse luetteloida kahteen kefiaan. Jos dokumentln tiedot ovat

tietokannassa, siihen Iisiitiiiin vain Tyciviienliikkeen kirjaston tunnukset,

varastointitieto (: sijoituspaikka) ia nide/niteet. Primaari-e1i ensikertaista luettelointia
tehdiiiin harvoin. Luetteloituja tietueita voi imuroida myds Fennica-tietokannasta,
johon pyritnin luetteloimaan kaikki Suomessa painettu ja my6s ulkomailla Suomea

koskeva aineisto. Usein kiiy niin, etta mm. omakustanteet, pienpainatteet, paikalliset
julkaisut jne. eiviit ole missiiZin tietokannassa ja ne on luetteloitava itse.

Aineiston luetteloinnissa on sen sisiillcin tuntemus tarkeae, jotta se voitaisiin

indeksoidaja luokittaa. Vaikka luettelointitietueet poimitaan usein valmiina, on ne

kuitenkin tarkistettava. Lisittiiviit asiasanat taltyy tarkistaa asiasanastoista.

Tyoviienliikkeen kirjastossa kiiytetlin YSA-asiasanastoa tai ki{aston omaa sanastoa

(TLKA). Asiasanoittamisessa tulee olla johdonmukainen ja asiakkaiden tiedontarpeen

tuntemus on vlilttamiitdn. Luokitus on sisAllcin ilmaisemista tietyn hierarkkisen

jarjestyksen mukaan. Tyriviien ikkeen kirjastossa kiiyetaan kirjaston omiin tarpeisiin

sovellettua UDK luokitusta. Tiimii vaatii luetteloijalta kokoelmien tuntemusta.

Kirjaston luokitusj ii4estelmii on hyvin suppea kooste laajasta tJDK -luokituskaavasta.

Mitlestani ei ole mielekiistZi laittaa dokumentin bibliografiseen tietueeseen

luokkamerkinthii, koska sen nlikyvyys on niin laaja ja niiin suppealla esityksella ci saa

dokumentin sisiillcin kaikkia merkityssuhteita esiin. Kirjaston kayttaa omaa

luokituskaavaa varastointitietueeseen, siis kirjastossa olevan sijaintipaikan

merkitsemiseen. Ki4aston luettelointityri on tehtava tarkasti ja virheett6miisti, koska

se on Intemetin valityksellli mahdollista kopioida kaikkialla maailmassa. Tasta slysta

luetteloinnin ja luokituksen tulisi olla mycis kansainvilisesti korkeatasoista. Liian

suppean luokituskaavan kiytaminen ei vastaa t?itii tarkoitusta' Yhi useampt

tietielliset kirjastot ei eniiii merkitse luokitusta dokumentin bibliografiseen

tietueeseen. Sp'nii on mycis se, ettei sitii osata enaa kalttad niin hyvin kuin

aikaisemmin. Luokitus on tiirkeaa mm. liiliketieteellisen kirjaston aineistonhaussa.

Luetteloinnin tason tulee vastata nk. yliopistokirj astojen viilitasoa. Luetteloinnissa on

useita eri tasoja, joista korkcin on kansalliskirj aston tekemii

kansallisbibliografi atasoinen luettelointi ja pienrn on Kuopiossa olevan

varastokirj aston tekemii viihimmaistason luettelointi. Tyriviienliikkeen kirjaston

henkil6kunnalla on mahdollisuus osallistua yliopiston jiirjestiimiin

koulutustilaisuuksiin ja sitii mahdollisuutta kayteteiin h)'vaksi. Koulutuksen avul'la

luetteloinnin taso pyritaAn pitamaan tasalsena.

Oman lisinsii Tyciviienliikkeen kirjaston luettelointiln on tuonut Prettylib

tietokannassa olleen aineiston konvertointi Helka{ietokantaan, johon on tullut nk.

tuplatietueita. Tyriviienliikkeen kirjaston henkilclkunta siivoaa j atkuvasti niiitii

tuplatietueita, joka merkitsee oman bibliografisen tietueen poistamista ja tietokannassa

jo olleeseen bibliografiseen tietueeseen lisataen Tyciviienliikkeen kirjaston merktnndt,

varastointitiedot ja niteet. Tama tyd on kestiinyt kolmatta vuotta ja jatkuu myds

tulevaisuudessa. Jos kyseistii bibliografista tietuetta ei ole Helka+ietokannassa, on se
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tarkastettava mycis Linda-tietokannasta ja imuroitava se sieltii ja yhdisteftAva

Tycivlenliikkeen kirjaston tietueeseen. Tuplatietueet eivat ole sallittuja.

Kirjasto luetteloi aineistonsa Marc21-Fin -formaatilla, joka on Suomessa olevien
yliopistokirjastoj en ka)'ttemii luettelointiformaatti. Formaatti on liihivuosina
muuttumassa Marc2l:ksi ja se muuttaa hieman totuttuja luettelointikeytantdj e, mutta

vastaa muualla maailmassa kalettavae formaattia. Mycis Suomen yleisten kirjastojen
kanssa on kalty keskusteluja sen siirtlanisesta kayttAmaAn yhteniiistii formaattia,
jolloin aineiston haku eri tietokannoista niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa

tehostuu. Joulukuussa 2006 lAhti Ty6vAenliikkeen kirjastosta ensimmainen mannerten

vzilinen kaukolaina Australiaan.

5.1 Luettelointi kirjastonhoitaj a Raija Kankaan vastuualueena

Kirj astonhoitaja Raija Kankaan yhdeksi vastuualueeksr on m iratty luettelointityd.

Pyrkimyksenii olisi, ettijokainen tycintekij?i luetteloisi aineistoa jol lakin tasolla.

Ka)'ranndssa luettelointityd on osoittautunut viihin hankalaksi, koska usealla uudella

tydntekijallh ei ole kirjastotycista teysin hahmottunutta kuvaa. Jotta luetteloinnin

merkityksen l,mmtirtiiisi, tulisi tydssii mielestlini hahmottaa kirjastotycin logistisen

prosessin eri vaiheet osaksi kokonaisuutta. Systematiikan hahmottaminen on auttaa

mycis luettelointitycissii ja sen merkityksen ymmiirtiimisessii. Luettelointi ei mydskiiAn

olL mikaan yksittziinen tekija kirjastotydssa, vaan osaset nivoutuvat toisiinsa pala

palalta. Luettelointi on tarkkaa tydtaja sen tason tulisi vastata Helsingin yliopiston

Lirjaston vaatimuksia. Kalevi Sorsa -bibliografiatyontekij ?i kirjastonhoitaj a Esa

Hamiliiinen on tehryt ohjeita erilaisen aineiston poirnintaan tietokannasta ja aineiston

luettelointiin.

Luetteloinnissa kll.tetiilin Marc2l-Fin -formaattia, ja aineiston kuvailuun kiiytetiiiin

Kansalliskirj aston monografioiden luettelointisiiiintcij ii, jossa bibliografinen tietue on

jaettu erilaisiin alueisiin. Raija Kankaan pyrkimyksenii on tehdii opaste, jotta

luetteloija ymmartaisi taman systematiikan. Marc2'l-Fin - formaatissa nAitA alueita

vastaa tietlt numerot. Kun opaste on valmistuu se kliydiibn yhdesszi lZipi ja kokeillaan

auttaako se luetteloinlitydn omaksumtsessa.

6. LAINAUS

Lainaus siihen liittyvien toimintoineen on kirjaston ydinprosessi. Samalla se on my6s

asiakaspalveluproscssi. Asiakkaiden kirjastossa kliyttiimiii palveluja ovat mm

kirjaston valikoimia tutkivat, nk. seikkailevat kayttejat, kidastotilaa kalttevet (mm.

lehtien luku ja tutkiminen, tyopisteite kayttavat tukijat, seka kirjaston koneilla ettli

omilla kannettavilla koneilla tyciskenteleviit tutkijat, jotka kalttavat mm. Intemet-

yhte)'tta), varauksia tekev?it ns. "tiismiikiil'ttiijht", tiedonhakupalveluita j a

kirjastohenkilcistdn ammattiosaamista hydd)rntavat ja tapahtumiin osallistuvat'

Tyctviienliikkeen kirjasto on saanut Helka-yhteistycin vuoksi lisliii uusia lainaajiaja

lainauksen tunnusluvut ovat kohonneet. Vuonna 2000 oli kotilainoja 12 103 ja se

kasvoi vuoteen 2005 mennessh 34 921 kotilainaan. Myos lukusalilainoj en miiiirii

kasvoi vuodesta 2000, jolloin se oli I I 14, vuoteen 2005, jolloin lukusalilainoja

kiriattiin 1 382. Asiakaskiiynnit kasvoivat vuoden 2000 luvusta 4 668 vuoden 2005
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lukuun 8 156. Tarkkoja kirjattuja asiakasmiiiiriii ei saada, koska Tyciviienliikkeen
kirjastolla ei ole omaa tilastokategoriaa asiakkailleen, vaan heidiit merkitdin kohtaan
"muu" eli asiakas on tiillciin Helsingin yliopiston kirjaston ulkopuolinen asiakas. My<is

muut kirjastot voida tilastoida asiakkaansa kohtaan "muut". Toisaalta
raportointimoduulin avulla voisi olla mahdollista tulostaa tiedot Tyciviienliikkeen
kirj astossa tehdyista k irj astokorteista.

Logistiikan kannalta lainaustoiminta aiheuttaa eniten materiaalivirtoj a Aineiston
oikea hyllytys on tiimtin vuoksi ensiarvoisen tarkea tydvaihe aineiston nopean

kiydettiivyyden ja saatavuuden vuoksi. 1Litt", Raija Kankaan kirjaamat hylll'tys- ja

aak](ostusohject).

6.1 Asiakkaat ja asiakaspalvelu

6.1.1 Asiakaspalveluprosessi kirjaston ydinprosessina

Kirjasto on palveluorganisaatio, jonka tiirkein tavoite on palvella asiakasta

mahdollisimman hyvin. Tavoite on laajan asiakaskunnan vuoksi haasteellinen. Hyvii
palvelu on kaiken kirj astotoiminnan liihtrikohta, ja siihen vaikuttavat seke henkildst6n

tycipanoksen, tycivaiheiden ja muiden toimintojen lisiiksi koko organisaatiokulttuurt

arvoincen. Kirjastossa tarvitaan osaavia, motivoituneita ja palveluhenkisiii

tydntekij ctitai. Myds vaativatja palautetta antavat asiakkaat ovat erittein tarkea

kehitystydn liihtcikohta. Palveluorganisaation tiirkein niiklmdtdn osa on

palvelukulttuuri, joka muodostuu palveluhenkislydestii, palvclua koskevista arvoista
ja normeista. Kulttuuri vaikuttaa mycis niihin tyontekij ciihin, jotka eivat tee varsinaista

asiakaspalvelutytita (Lovio & Tiihonen, 2006' 9-12).

Palvelua ktisitteeni on vaikea miiarittee tyhjentaviisti. Palvelutuote on tavallisimmin

toimintosarja, csimerkiksi kirjaston lainauspalvelu (kirj an hankinnasta kalttddnottoon
ja asiakkaaile lainaamiseen). Asiakas niikee tormintoketj usta vain yhden vaiheenja

liirittae ,"n usein yhtenii kokonaisuutena. Palvelutapahtuman alkaessa asiakkaan

tarpeet ja odotukset selviiviit usein vasta palvelutapahtuman aikana. Kirjastoa ei ole

olemassa ilman asiakkaita. Hyllyilta ja tietoverkoista lolyvat aineistot ovat vasta

lithtcikohta varsinaisille kirjastopalveluille. Piiiisiiiintciisesti palvelua ei voida

varastoida. Asiakaspalvelussa voidaan kuitenkin vakiinnuttaa tietyt toimintatavat (Mt.,

2006. 12)

Julkiset palvelut tuotetaan paAsaentciisesti verovaroin. Lait j a asetukset j a niiden

toimeenpano liittyvet kiinteiisti julkiseen palvelutuotantoon. Niiitii palveluja voi

periaatteessa kayttiiii kuka tahansa eikii niiden kiiyttiimrnen estii muiden palvelujen

Laytt,ia, Julkirt"n kirjastojen palveltttoiminta perustuu yhteiskuntapolitiikkaan, joten

ne ovat poliittisen ohjauksen alaisia, joka niikyry mm. niiden budjettisidonnaisuudesta.

Palvelujen tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan oikeudenmukaisuus.;a tasa-

arvo. Ticteelliset kirjastot kuten Tyciviienliikkeen kirjasto palvelee peasiiantdisesti

omaa kehysorganisaatiotaan ja vain valillisestr muuta yhteiskuntaa. Kunnallisen

kirjaston tulee palvella koko kuntayhteis6?i tasapuolisesti (Mt , 2006, 14)

palvelukuva-kdsite soveltuu kirjastoihin paremmin kuin y'ritysmaailman termi

yrityskuva. Palvelukuva on se mielikuva, joka yksilcilla ja yhteisdllii on toimipaikasta.

iema rnielikuva muodostuu ihmisen omista kokemuksista, tuntemuksista ja tunteista.

Eri ihmisryhmicn kisitykset volvat poiketa paljon toisistaan Joidenkin
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asiakastutkimusten mukaan lainaustoiminta on se ydin, jonka perusteella ihmiset

muodostavat mielikuvansa, joka on se ainoa tieto ja todellisuus, joka asiakkailla on

kirjastosta. Markkinoinnissa ja mainonnassa imago-kesite tarkoittaa kuluttajan
kiisitysta tuotteesta, organisaatiosta tai palvelusta. Imago syntyy kuluttajan
kasityksista. Kun asiakkaalla on mycinteiset k2isitykset kirjastosta, tulee hlin mielellZiiin

uudestaan ja puhuu asioista mydnteisesti. Kirjaston normaalit toimintatavat ja

henkilcjkohtainen palvelun laatu vaikuttavat imagoon jokaisena aukiolopiiiviina. H)'vet

tydsuoritukset lisiiiivlit mytinteisiii mielikuvia ja mycinteinen imago lisiiii hywiii

suorituksia. Henkilcikunnan mielikuva omasta tyciyhteiscistbin j a kiisitykset sen

imagosta vaikuttavat palvelukuvaan joko myrinteisesti tai kielteisesti. Palveluhenkinen

henkilcistci voi hyvin ja mycinteinen ilmapiiri heijastuu asiakaspalveluun (Mt,2006, 14-

16)

Kirjastoissa tiedotukser.r ja tiedon kulun puute on tavallinen ongelma Monilla
tycipaikoilla sekii sisiiistii ettii ulkoista tiedotusta voisi parantaa. Tieto el tunnu

valittyvan, vaikka viestintiiviilineiden m?iiirii kasvaa koko ajan. Tilapziistycivoiman

ka),ttd asiakaspalvelutehtiivissii hankaloittaa viestintiii. Palveluorganisaatio ja

asiakaspalvelun perusteet eivat lyhyessii ajassa ehdi tulla riittevan tutuksi eik?i

jatkuvasti vaihtuvia tycintekijciita ehditA kouluttaa asiakastydhdn riittavasti'

kirjasloty6 on asiantuntij aty6ta, joka perustuu koulutukseen. Asiakkaille on terkeae,

ettZi he siavat hyviiii palveluaja asiat hoidetaan joustavasti. Asiakasprosessin tycinjako

olisi hyvi suunnitella huolella (Mt.,2006, 14-16)

Tytiviiinliikkeen kirjastossa on tehty parvystysvuorolistat, jossa yksi henkilci on

varsinainen peivysttjeja hanella on apunaan varaplivystiij ii, joka noutaa esirnerkiksi

varastosta plydetyn aineiston tai auttaa muutoin kiireisimpinii hetkinii'

Jiirjestelmiillinen asiakaspalautteen kerddminen ei ki{astossa ole perinteisesti ollut

kovin yleista. Myrinteinen asiakaspalaute vaikuttaa henkilcistcin mielikuvaan omasta

tyoyhteisiistaan ja olctuksiin siitii, minkllainen kuva asiakkailla siitii on. Se puolestaan

vuii.uttaa palvelukuvaan ja palveluun. Asiakaspalveluty<i voi muodostua ajoittain

stressaavaksi, jos asiakasmiiiir?it kasvavat, koska vuorovaikutustyci voi olla mytis

vaativaa j a raskasta (Mt., 2006, 45-46).

Kirjaston asiakaspalveluun liittyy myiis jatkuvasti kehittlwb[ lainsiilid?intciii. Kirjaston

johdoD tulisi pitaa kaikki tycintekijzit ajan tasalla voimassa olevista siiiidciksistii j a

niiden noudattamisesta kirj aston asiakaspalvelussa.

Esimerkiksi yleisten kirjastojen toimintaa saiitelec kidastolaki. valtion ylliipitiimien

yliopistojen kilastojen toimintaan sovelletaan valtion maksuperustelakia j a asetusta

(Valtion maksuperustelaki 1 50/1002 muutoksineen).Sen soveltamisesta

opetusministeri<in alaisten tieteellisten kirjastojen (mm. Tyciviienliikkeen kirjaston) ja

Varastokirj aston toiminnan maksullisuuteen on anncttu erillinen opetusministericin

pAatds (Mt., 2006, 93-95).

Koska kirjasto on julkinen tiedonv2ilityskanava, tarvitaan siell?i tietoa asiakkaiden

laillisista oikeuksista, ja siksi tekijiinoikeuslain tuntemus on tarkeaA kirjastotydn

kannalta. Tekijlinoikeus muuttuu mcrkittavzisti tiedonviilityksen digitalisoitumisen

mycitd. Hyvin toimiva tekijiinoikeusj iirj estelmii on kirjasto- ja tietopalveluiden

perusedellytys (Mt., 2006, 93-95).
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Kielilaki (Kieliiaki 14811922) on kielellisen palvelun vdhimmiistason maaritteva
yleislaki. Esimerkiksi erilaiset opasteet ja esitteet on oltava molemmilla kielillii, kuten
Tydviienliikkeen kirjaston opastect ovat. Saamelaisten, romanien ja viittomakielisten
kielelliset ja kulttuuriset oikeudet mainitaan perustuslaissa. Niiden turvaamisesta
seedetaan erikseen (Mt., 2006, 93-95).

Kuvaohjelmien eli elokuvien, videoiden ja tietokone- ja videopelien
ennakkotarkastusta koskevat sii2inncikset perustuvat lastensuoj elullisiin niiktikohtiin
Kuvaohjelmiin merkitl ikiiraj at ovat sitovia ja velvoittavat kaikkea lainaustoimintaa.

Tyciviienlirkkeen kirjaston videokokoelma on kcskittyny4 tydviiestciii ja
tyoveenliikkeen historiaa koskevien videoidenja DVD-levyjen hankintaan. Niiden
lainaajien ikiirajat ylittliviit poikkeuksetta suositusikiiraj at, joten tiimi sziiinntis ei ole

aivan oleellinen tZissd kirjastossa, mutta naista siiiidciksislii on h)'va tietAa
(Mt., 2006, 93-95).

Kirjastoissa tulee tuntea myris sbhkciiseen asiointiin liittyvae lainsiiiidintciii. Laki

siihkciisestii toiminnasta viranomaistoiminnassa ( I 3/2003) on yleislaki, jota

taydentavat saanndkset muun muassa sZihk<iisestii allekirjoituksesta j a tietosuojasta
(Mt.. 2006, 93-95).

Niin sanottu julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6211I99

muutoksineen ) sekii henkil6tietolaki (Henkil6tietolaki 523l1999 muutoksineen)

siiiiteleviit muun muassa kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki sisli'ltiiii

siirinncikset oikeudesta saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista seka sita

koskevisla rajoituksista. Lahtdkohta on, ettli kaikki viranomaisen asiakirjat oval

viimeist?iin valmistuttuaan julkisia ja ettiijokainen voi saada tietoa j ulkisista asioista.

vain perustelluista syistii voi rajoittaa tiedon saantia. Kunnan hallinnossa lihinnii
ihmisten yksityiselamiiii ja )ritysten liiketoimintaa koskevat tiedot ovat salaisia. Tiima

koskee Tyciviienliikkeen kirjasto siinI mieless?i, ettZi sen kokoelmassa on eri

vasemmistopuolueiden aineistoa (Mt., 2006, 93-95)

Henkildtietolaissa siiiidetiiiin esimerkiksi henkiltitietoj en klisittelln yleisjsta

periaatteista sekii rekisteriselosteesta j a rekisterciidyn oikeuksista. Saanndkset

Loskevat mycis kirj astojiirjestelmien asiakastietoj a j a muun muassa henkildtunnuksen

kesittelln lainmukaisuutta (Mt, 2006, 93-95). Henkildtietolakia valvoo

tietosuoj avaltuutettu, jonka mukaan "rekisterinpidon avoimuuden periaatetta edustaa

rekisteriselostcen laatimis- ja saatavillaprtovelvoite. Rekisterinpitajiille on seadetty

I'elvoite informoi<la rekisterdityjii henkildtietoja kerattaessii. Rekisterciidyillii on

oikeus tarkistaa itseiizin koskevat tiedot. Rekisterdidyllii on mycis oikeus vaatra

virheellisen tiedon korjaamista sekii kieltliii henkildtietoj ensa kesittely

suoramarkkinointia, etiimyyntib ja mielipide- ja markkinatutkimusta samoin kuin

sukututkimusta ja henkilcimatrikkelia varten"
(http:i/www.tietosuoia.fi/ I 577.htnl).

Kirjaston pitaa tuntea oma asiakaskuntansa j a heidin erityisvaatimuksensa.

Esimerkiksi Tytiviienliikkeen kirjastossa suurimmat asiakasryhmat ovat

valtiotieteellisen j a humanistisen tiedekunnan opiskelijatja muut tydviiestdstaJa

tyriviienliikkcen historiasta kiinnostuneet tutkijatja hanastajat. Tycintekij ciiden on

tunnettava jossain miiiirin se asiakkaiden erityistarpeet, jotta heitii voitaisiin palvella

laadukkasti (Vakeve 2005, 9-10).
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6.1.2 Asiakaspalvclu kirjastonhoitaj a Raija Kankaan vastuualueena

Asiakkailta saadun palautteen mukaan kirjaston asiakaspalvelu on kiitettavee.
Aineiston lcilymisessii on parantamisen varaa. Jotta tama palvelu toimisi jatkossakin,

tulee kiinnittee huomiota koko logistisen prosessin toimivuuteen. Ennen kaikkea
huolellinen ja tarkka hylly.tys on terkeea aineiston lciylmisen kannalta. Hylllttejalta
vaaditaan systematiikan ja aakkostuksen tuntemusta. Raija Kangas on pyrkinyt
tiedottamaan naistZi sekii suullisesti ettli kirjallisesti. Oppisopimusoppilas Virpi Hentilii
ty6sti Tyciviienliikkeen kirjaston perehdy'ttiimiskansion, jossa hyddynnettiin naitzi

ohjeita. Asiakaspalveluprosessi on kirjaston perusprosessej a. Hyvin onnistuessaan se

luo mydnteista yrityskuvaa. (Liitteet) Tytiviienliikkeen kirjaston henkilcistcin
vaihtuvuus on ollut suuri viimeisten kuuden vuoden aikana. Vuoden 2007 alussa

ainoastaan kirj astonjohtaj a on tyciskennellyt kirjastossa yli klmmenen vuotta.

Kirj astonhoitaj a Raija Kangas on ty6skennell)t liihes kuusi vuottaja kirjastovirkailij a

Alpo Viikevii noin viisi vuotta. Muut tydntekijat ovat olleet talossa alle kaksi vuotta.

On kiynyt niin, ettil kun tycintekijii on omaksunut asiakaspalvelutytin, hiin liihtee pois
ja uuden tydntekijAn koulutus alkaa. Se estii2i jatkuvuuden tuntecn syntl'misen.

Voyager-kirj astoj 2irj estelmissi on lainausmoduuli, johon voi sydtteA asiakkaan tiodot

kidastokorttia varten, siinii on mycis aineiston hakumahdollisuus seki nidetunnuksella

ettii laajemmalla haulla, varausten tekomahdollisuus ja aineiston lainaus- ja
palautusmahdollisuus.

Jirjestelma tuottaa automaattisesti aineiston mycihiistymismuistutukset asiakkaalle.

Aineiston perintii ulkoistetaan vuoden 2007 alusta liihtien Lindorff-perintiitoimistolle,
jota Helsingin yliopiston ki,rjastot ka)'ttaviit. Yhden niteen mydhestymismaksu on 0,1 5

euroa vuorokaudessa. Tycivlienliikkeen kirjastossa ei periti aineiston varausmaksuja.

Asiakas joutuu lainauskieltoon velkasaldon ylittymisestii. Tiimii tapahtuu silloin, kun

velkasaldo on 10 euroa tai siti suurempi. Asiakas voi maksaa koko velkansa, mytis

muista kirjastoista lainatun aineiston mycihilstlT nismaksut Tydviienliikkeen

kirjastossa. Helsingin yliopiston alaiset kirjastot ottavat vastaan myds

Tyctvienliikkeen aineistosta kertyneet mydhiistymismaksut. Pentysta aineistosta

keftyneet maksut ja kirj ankorvaukset tiiytyy maksaa ennen lainausoikeuden

palauttamista. Kirj astonj ohtaj a voi asettaa asiakkaan lainaus- ja kiiltcikieltoon
esimerkiksi hAiritseven kaltoksen tai vastaavan kirjaston toimintaa haittaavan syyn

perusteella.

Kirjastokorttina kiiyteti?in nk. Helsingin yliopiston kirjaston kAyttamaa Helka-korttia.

Sen saa esittamellii henkilotodistuksensa. Kirjastokortti mydnnetaan kaikille sitii

pyytaville ja se kiiy mycis Helsingin yliopiston kirjastoissa, joilla tama koftti on

ke),t6ssa. Ki4astokortin mycintiimiselle ei ole merkitty ala- eikii yliiikiirajaa. Asiakas

kirjoittaa allekii oituksensa j a nimenselvennyksensii kortin taakse, jolloin hZin sitoutuu

Helsingin yliopiston kirjaston kiil4tclsiiiintciihin, jotka ovat voimassa myds

Tyciviienliikkeen kirjastossa. Asiakasrekisteri on henkildrekisteri, ja kirjaston

hcnkikikuntaa sitoo lainsiiiidiinnon vaatima vaitiolovelvollisuus

Tietotekniikan tuntemus on edellytys kirjastotciiden hoitamiselle, jossa kaikki perustuu

tietokantojcn varaan. Kirjastossa on vielli eriiiltii kokoelman osilta lusttelointikortit,
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mutta paaosa aineistosta on luetteloitu Voyager-kirj astoj:irj estelmaan. Myds monet
muut varsinaista kirjastotycitii tukevat tydt perustuvat tietotekniikan k,iyttddn.

Kirjaston asiakaspalvclussa tytiskenteleviltd vaaditaan asiakaspalveluvalmiuksia j a

riitteve yleissivistys. Myds perehtyminen yhteiskunnalliseen j a puolueaineistoon on

eduksi. Tyciviienliikkeen historian ja tyciviienperinteen tuntemus aineiston sisiill<iissii
on aina eduksi asiakaspalvelutapahtumissa. Henkilcikunnan ulkoniitilli ei ole
merkityst2i, mutta asiakaspalvelij an voisi olettaa olevan siististi pukeutunut, koska hiin

omalla olemuksellaan tukee kirjastosta saatavaa mydnteistii mielikuvaa.

6.1.3 Tilastokatsaus kiriaston kiiyttiijiikuntaan

Kirjaston asiakasprofiilia ei ole viime vuosina tehty. Vuonna 2005 Tyciviienliikkeen
kirjaston lainauksien tilastoryhmien ja lainausmiiiirien mukaan kirjaston lainatilastot ja
lainaajati lastot jakautuivat seuraavasti :

Paikallislainaus yhteensii o1i 4 749 ja kotimainen kaukolainaus Tyciviienliikkeen

kirjastosta muualle Suomen oli 255 lainaa ja ulkornaille lainattiin 3 lainaa Helka-
j lrj esrelmiillA. Vuonna 2005 kirjaston tilasta lainattiin yhteensii 5 007 lainaa. Virkailija
uusi 9 546 lainaaja 600 kaukolainaa, itsepalvelun avulla uusiittiin 24 465 lainaa ja

148 kaukolainaa. Yhteensd vuonna 2005 lainojen miiiir5 oli 34 7 59 lainaa.

Tydviienliikkeen kirjastosta Helsingin yliopiston tiedekuntien opettajien, tutkijoiden ja

opiskelijoiden lainojen mii2irii jakautui suurimpren lainaajaryhmien mukaan

siuraauasti: Humanistisen tiedekuman; opiskelijat 831 lainaa, opettajat ja tutkij at 66

lainaa, Valtiotieteellisen tiedekunta; opiskelijat 791 lainaa, opettajat ja tutkij at 7l
lainaa, Ka)'tte)'tymistieteellisen tiedekunta; opiskelijat 22I latnaa, opettajat ja tutkijat
19 lainaa, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; opiskelijat 1 I 7 lainaa, opettajat

2lainaa. Se, ettii aineistoa lainasi enimmiikseen hutnauistit, valtiotietei lij iit,

keyttelt)'misticteilij at ja luonnontieteilijiit n2i}'ttiiisi silta, efta kirjaston perustamisen

yhteydessii laadittu aineiston hankintastrategia oli oikeansuuntainen (Kangas, Raija

2006). Naistii ryhmistii opiskelijat lainasivat yhteensli I 960 lainaa. Opettajatja

tutkijat lainasivat 160 lainaa. Yhteensii heidiin tekemiiiiin lainoja oli 2 120.

Muiden korkeakoulujen ja ammaltikorkeakoulujen lainausmiiiiriit olivat kohtuullisen

hyvili. Tilastoryhnissd "muu" oli I 152 lainaa ja "ei tilastoryhmaii" 305 lainaa

NIiden Iainaajien voisi olettaa olevan kiinnostuncita tydvaenliiketta j a

tyciviienperinnetta koskevasta aineistosta.

Useamman vuoden tilasroja vertailemalla voitaisiin tehda kirjaston kiiytiijiiprofiili ja

kayttaa sita hantintapolitiikan apuna.
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6.2 Lainaus ja palautus

6.2.1 Lainaus

Tyrivienliikkeen krrjastosta lainattiin ja uusittirn 34 921 lainaa vuonna 2005.

Aineiston laina-aika on 28 vrk, kysytyimmiissi aineistossa l4 vrk. Asiakkaalla ei ole

lainojen miiiiriissii eikii uusimiskerroissa kattoa. Varattua aineistoa ei voi uusia' ja
silloin asiakkaan on palautettava se kirjastoon. Eripiiiv?ikuittina on kopioitu kuitti,
jossa on kirjaston yhteystiedot j a aukioloaj at j a intemet-osoite. j ossa voi uusia

lainansa. Uusimiseen tarvitaan asrakkaan nimi ja kortin numero.

Koska kirjaston Prettylib -kirjastojirj estelmdssd oleva aineisto konvertoitiin Helka-

tietokantaan, aiheutti se mm. kirjojen nidetarrojen vaihtamisen. Tana vaihdetaan

lainauksen yhteydessii sit[ mukaa, kun asiakkaat tuovat Helka-j lrj estelmAan

sopimattomilla tarroilla varustettuja kirjoja lainaukseen. Kirjastoon tuli mycis vuoden

2005 lopulla RFID (radiotana)turvaj irj estelmi Suojattu aineisto deaktivoituu

lainaustapahtumassa, joten asiakas voi poistua turvapofttien hal)'ttamatta (Hentilii

2005.24-27).

Aineistorekisteriin luetteloimatonta aineistoa voi lainata kuitilla. Tydviienliikkeen

kirjastossa on noin 40 000 tietokantaan luetteloimatonta monografiaaja noin 30 000

luetteloimatonta pienpainatetta. Lainakuittiin tulee merkintii siitii, onko lainattava

aineisto kaukolaina, kirjalaina tai lehtilaina. Lehtiii lainataan harkinnan mukaan

(Henti lli 2005, 24-27 ).

Kirjastojen lainauspolitiikka on taysin asiakaslliht6istii, vapaaehtoistaja asiakkaan

tarpeisiin perustuvaa. Kirjastot eiv[t agressiivisesti "tyrk]ta" asiakkaalle aineistoaan.

Aineiston suositteleminen edelllttaA asiakaspalvel utydssa perehtlneisy)4ti aineistoon.

Tyciviienliikkeen kirjastossa erilaisten poliittisten puolueiden ja j iirj esttij en aineiston

sisiillcin tuntemus on tArkeae. Asiakaspalvelutycissii oleva henkilci voi omaehtoisesti

perehtyii aineistoon eli uutuuksien seurantaa, aineiston selailua, kustantajien esitteiden
ja kirj allisuusarvostelujen lukemista ja omaehtoista lukemista vapaa-aikana. (Ruonala

2004, 14).

Lainaustoimintaan voi vaikuttaa monin eri keinoin, mm. onnistunut aineiston valinta,

hyvb asiakaspalvelu, aukioloajat, aineiston selkei sijoittelu ja opasteet ja erilaiset

teema- tai erikoisaineistojen nayttellt. Aineistoa voi mytls suositella

Asiakaspalvelutapahtuma on ikiiin kuin 'JZiZivuoren huippu"' jossa koko kirjaston

logistinen prosessi huipentuu. Itse tapahtuma voi kestii?i vain pari minuuttia, mutta se

on inhimillistli kanssakiilT nistii ja antaa onnistuessaan asiakkaalle miellyttevan

mielikuvan koko krrjastosta ja sen asiakaspalvelun laadusta. Onnistuneen

asiakaspalvelutapahtuman jilkeen asiakas palaa mielell?i2in asioimaan samaan

kirjastoon. Kirj astonhoitaja Raija Kangas on laatinut vuosien 2002-2005 aikana

erilaisia ohjerta asiakaspalvelutapahtumia varten, jotka hiin luovutti
oppisopimusoppilas Virpi Hentilille taman tyostaessii Tycivdenliikkeen kirjaston
perehdyttiimiskansrota. (Liitteet)
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6.2.2 Palautus

Tyciviienliikkeen kirjaston tulieita palautuksia ei ole rekisterciity, joten palautusmaeret

eiviit ole tiedossa. Kirj astolla ei ole kulj etussopimusta Helsingin yliopiston kirjastojen
kanssa, joten kirjasto ei ota vastaan muiden kirjastojen palautuksia eikii
Tyciviienliikkeen kirjaston ki{oja voi palauttaa muihin kirjastoihin. Tiistii on se etu,

ettd aineiston kiertonopeus lisliiintyy.

Aineisto palautetaan mielelliiiin asiakkaan niihden, jolloin puutteet huomataan ja niistii
voi huomauttaa asiakkaalle. Usein mycis asiakkaat haluavat varmistaa, ettZi heidiin

lainaamansa aineisto palautetaan eikli heille koidu siitii ylimliiriiistii harmia. samalla

huomataan, onko aineisto mycihiissii ja siitii voidaan periii mahdolliset maksut.

Asiakkaat eiv?it saa kuittia palautuksista, mutta se kirjoitetaan asiakkaan niin
p)'ytaessa. Palautettaessa kirjan suoj ausjii{ estelmii aktivoidaan (Herltlld 2005,21-22)

Palautuksen jlilkeen kirj astoj?irjestelmiiiin tulee tieto "browse", joka ilmoittaa niteen

olevan palautettu ja valmiina hyllytettiivaksi. Palautuksen jiilkeen asiakastietoja ei saa

eniiii niikyviin, vaan ne poistuvat jarjestelmasta. Helsingin yliopiston kirjaston Helka-

yksikostii voi tarvittaessa mydhemmin saada tiedot palautetusta aineistosta. Tassa

noudatetaan tietosuoj alakia.

Palautettaessa lainausj lirjestelmii ilmoittaa mahdollisen varatun aineiston, jolloin

kirj an viiliin tulevaan varausliuskaan kirjoitetaan asiakkaan nimr ja piiivimiiiirii, jolloin

varaus raukeaa. Varatulla aineistolla on oma hyllynsii palvelutiskin liihellii.

Palvelutiskin liihellZi on kaksipuolinen kirjastokiirry, jossa on oma paikkansa

kirjastoon, viilivarastoon ja varastoon hylllettiiville kirjoille. Piiivystiivii virkailija

.laottelee kirjat palautuksen yhteydessii kiirrlryn. Piiivystysvuoron aikana tydskentelee

varsinainen p?iivystiij I palvelutiskillii j a hiinellS on varapiiivysteje, jonka tehtavaine on

hyllyttii2i vuoronsa aikana palautetut kirjat.

Aineiston hyllytys vaatii tarkkuuttaja huolellisuutta, jotta se tulee oikeaan

sijoituspaikkaansa. Veerean paikkaan hyll)tettye teos "katoaa", siti ei ehkii lciydy

viikkokausiin. Tyriv?ienliikkeen kirjastossa hyllyaystii helpottaisi, jos kaiken aineiston

selkiimykseen olisi lisiitty sijaintia ilmaiseva signum (: srjaintia ilmaiseva

luokkanumero, ja piilisanan kolme ensimmiiistii kirjainta). Tiitii on ryhdytty
tydstamean, mutta se vie aikaa.

Kirjastolla on uutuuskirjoille omat hyllynsii lihellii palvelutiskii. Periaatteena on, etta

kuluvana vuonna ilmestyny aineisto sijoitetaan uutuushyllyyn ja esille asiakkaiden

niihtiiviiksi. Uutuushyllyssii olevaa aineistoa voi vapaasti lainata.

6.3 Tietopalvelu ja aineiston varaaminen

Kirjastotydssa tietopalvelulla on suuri merkitys. Tietopalvelu on tiedon tai aineiston

etsimistii asiakkaalle siinii laajuudessa kuin hiin sitii tarvitsee. Tietopalvelutapahtuman

laajuus vaihtelee yksittiiisen tiedon tai teoksen etsimisestii laajaan aineistohakuun

kirjastossa kiiycissa olevista tietokannoista (Ruonala 2004, l6). TycivZienliikkeen

kirjastossa asiakaspalvelij alta tarvitaan tietoa seka erilaisisla yhteiskunnallisten etti
poiiittisten aineiston sisaltdjen tuntemisesta. Nykypiiiviinli on melko yleinen rlmici se,
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etta nuoret eivat ole kovinkaan kiinnostuneita politiikasta. Vuoden 2006 lopulla jai
erls Tyciviienliikkeen kirjaston tydntekija elakkeelle. Hiinelli oli laaja tuntemus
tyciviienliikkeessa tapahtuneista seki historiallisista etta nyklpaiven ilmidista. Hanella
oli mycis laaja yleissivistys. Hiin oli kidaston "eliivii kortisto ja arkisto" ja h?inen

eliikkeelle jaiimisensi aiheutti "hiljaisen tiedon" katoamista. On erittain hlve asia, ettA

tiihiin "hiljaiseen tietoon" ja sen katoamiseen on kiinnitetty koko yhteiskunnassa

huomiota.

Asiakkaan tekemiin tiedonhakupyyrtciihin vastaa piiivystamiissii oleva virkailija,
mutta hen voi pyytiiii apua kokeneemmilta ja kilaston kokoelmat paremmin tuntevilta
tyotovereilta.

Piiiiosa kirjaston asiakkaista on tutkijoita, opiskelijoita tar muita asian harrastajia.

Kirjastoon tullessaan heillli on tieto siitii, minkiilaista aineistoa tarvitsevat Osa haluaa

omatoimisesti selailla ja katsella hyllyssii olevaa aineistoa. He eiviit yleensii tee laajoja

tiedonhakuplyntclj ii

Tydviieriliikkeen kirjastossa laskutetaan laajoista tiedonhauista niihin menneen ajan

mukaan. Kehittamiskohteena voisi olla tiedonhakulomakkeen laatiminen, johon

asiakas mii?irittelee tarvitsemansa aineiston laajuuden, tarkoituskohteen, julkaisukielen
ja -ajan.

Kirjastossa on kiiytcissii Helka- ja Arto-tietokantahaut. Osa kirjaston lehdistii on

merkitty vanhaan Minttutietokantaan, jossa on mycis eriiitii muita kokoelman osia'

esimerkiksi vasen-, osuustoiminta- ja Amer-tietokannat. Eriiist2i kokoelman vanhan

ainciston osista on olemassa kortistoluettelot. Ki{asto on julkaissut my6s nelje

bibliografiaa. Vuosittain ilmcstyy Tyciviientutkimus-lehti, jossa on mm.

graduesittelyj ii. Arto-t.ietokannassa pidetaan myds ty6vaenliiketti koskevien

opinniiy'tetriiden rekisteria. Tyciv[enliikkeen kirjastossa tuotettua Kalevi Sorsa -
bibliografiaa on tydstetty vuodesta 2004 liihtien ja tyd kestaa alkuvuoteen 2007

saakka.

Kys)4tya aineistoa pyritiin etsimaan ensin kirjaston omista kokoelmista Ld)'tlmeen

teoksen asiakas voi larnata tai kopioida. Mycis Intemetistii tehdlt tiedonhaut ovat

mahdollisia. Asiakas voi myds kiiy'ttiiii itse kirjaston asiakaspeetteite. Opiskelijat
osaavat itse hakea tarvitsemaansa tietoa seke piietteelte etta hyllystli. Jos asiakas on

itsc lciyt?iny't haussaan aineistoa, jonka sijoituspaikka on viilivarasto tai varasto, hakee

virkailija kysy'tyn aineiston asiakkaalle. V?ilivarasto sijaitsee virkailijoiden
tydhuoneiden liiheisyrydessii ja varasto on samassa rakennuksessa kaksi kerrosta

alempana kuin kirjasto. Sinne on sekli hissi- etta poffasyhteys. Asiakas saa kysymiinsii

aineiston muutaman minuutin odottamisen jiilkeen mukaansa Virkailijan harkinnan

mukaan jotkut tutkijat paasevat omin piiin selailemaan sekli vf,livaraston etta varaston

hyllyjen aineistoja. Kirjastossa sailltetaiin myos vanhaa kirjallisuutta, jolla on suuri

bibliofiilinen arvo.

Jos asiakkaan tawitsema teos on lainassa, siihen tehdiiin varaus. Tydviienliikkeen
kirjastossa ei peritd varausmaksuja. Asiakkaalle kerrotaan lainan eriip?iivii ja muut

mahdolliset varaukset, josta voidaan arvioida varatun aineiston odotusaika. Asiakas

voi varata lainassa olevan aineiston mycis kotikoneeltaan. Voyager-j iirj estelmassa on

mahdollista varata mycis hyllyssii olevaa aineistoa, jollorn kirjaston tulostuu
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automaattisesti varauskuitti. Tvciviienliikkeen kiriastossa ei tlmii mahdollisuus ole

ka)'tdssa.

HyllyssZi olevaa aineistoa voi varata puhelimitse tai sahkdpostilla. Tilssii tapauksessa

tehdiiAn kirjastossa asiakkaan nimelld varaus kysyttyyn kirj aan tai lainataan aineisto

Tyciviienliikkeen ki{astolle, jolloin paatteelta nekyy ettei ko. aineisto ole vapaana eikii
siihen kohdistu turhaan kyselyjii. Ki4asto voisi tehdii tata aineistoa varten kortin
"odottaa noutoa", jolloin kaikki hyllyssii olevaan aineistoon kohdistuneet varaukset

lainattai siin tiillii kortilla.

Kirjaston palvelutiskillii on aineistonhankintapyryntcilomake, jonka asiakas voi tZiyttiE.

Lomakc kiisitelllin hankintakokouksessa. Jos pyydetty aineisto sopii kiljaston

hankintapolitiikkaan, se hankitaan ellei se ole liian kallis. Hankintapypttijb on

vuoden mittaan muutamia kymmeniii. Jos kysYtty aineisto on kadonnut ja katsotaan,

ette se kuuluu oleellisesti kirjaston kokoelmaan, se pyritaan hankkimaan.

6.4 Kaukopalvelu

Jos kirjaston kokoelmista puuttuu asiakkaan tarvitsema teos, mutta sen hankkimista

omaan kokoelmaan ei katsota tarpeelliseksi, tehdi2in kaukolainapyyntci joko muihin

Suomen tai ulkomaisiin kirjastoihin. Tytivlienliikkeen kirjaston kaukolainojen miiiirii

oli 748 vuonna 2005.

Koska Tycivdenlirkkeen kirjasto sijaitsee Helsingissii, missii on ntnsaasti kirjastoja

laajoine aineistoinecn, kirjastosta tehdiiiin vain vlhiin kaukolainapyyrtcijii muualle

Suomeen tai ulkomaille. PZilikaupunkiseudun alueelle ei tehda kaukolainapyyntciji,

asiakkaan on itse noudcttava haluamansa aineisto n[istii kirjastoista

Kirjastoon plydeti:in sekil tutkijoiden ettii opiskel4oiden kyslnnliii aineistoa. Plydetty

aineisto sijaitsee joko kotimaisissa yliopistokirj astoissa, Kuopion varastokirj astossa tai

ulkomaisissa yliopistokirj astoissa. Usein ne ovat jonkun erikoisalan kirjallisuutta.

Pyyntci tehdiiin siihkopostitse siihen ki{astoon, josta aineistoa pyydetliiin. Asiakkaalta

periteiin 6 euroa, vaikka I ahettiij iiki rj aston taksa olisi korkeampi. Muista kirjastoista

pyydettavia kaukolainoja tulee kirjastoon sen verran vahan, ettii ne tehdaein asiakaan

kanssa, mitdiin erityistii kaukopalvelupyyntcilomaketta kirjastossa ei kayteta.

Asiakkaalta tarkistetaan samalla teoksen tiedot mahdollisimman tarkasti.

Kirjastosta kaukolainatun aineiston asiakaskunta oli hywin heterogeeninen. osa oli

opiskehjoitaja osa halusi varasto- tai poliittista aineistoa. Liihes kaikki suomalaisten

ki{astojen aineistot nikyviit reaaliajassa portaalien kautta, joten kaukolainapYrynncin

uoi kohdi.tuu Inihin tahansa. Useimmat kaukolainapyynncit tulevat Tyclvienliikkeen
kirjastoon stihkcipostitse. PWnncjt tulostetaan ja aincisto haetaan hyllysta, pakataanja

llhetelziiin kohdekirj astoon. Asiakkaat eiviit voi itse tehdii kaukolainapyyntd2i suoraan

kirjastosta, vaan heidiin on menteve kotipaikkakuntansa lahimpliiin kirjastoon, josta

pyyntd tehdean asiakkaan puolesta, Kaukopalvelumaksu on 6 euroa.

Tulostettu kaukopalvelupyyntd sijoitetaan kansioon tositteeksi. Luetteloimaton

aineisto lainataan kuittilainana. Kaukolainoja voi mycis uusia. Joko asiakkaat tai

kirjastot pyytavet uusimaan lainansa. Kun kaukolaina palautuu, siirret?iiin kansiossa
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oleva tosite palautetut kaukolainat kohtaan. Ulkomaisiin kaukolainoihin on kirjastossa
tehty englanninkieliset eriipiiivii- ja kaukolainakuitit (Hentilii 2005, i0;.

Kaukopalvelutoiminnan tydvaiheet ovat seuraavat:

Kaukopalvelupyl,nndn tultua siihkripostilla kirjastoon, siita tulostetaan kaksi kopiota,
joista toinen l[hetetiiiin pyydetyn aineiston mukana vastaanottaj akirj astoon. Aineisto
lainataanjoko Helka-j iirj estelmalla tai kuittilainana pyynndn llhettiineelle kirjastolle.
Kirjastolle osoitetaan myds maksuosoitus, josta ji[ yksi osa Tydviienliikkeen
kirjastolle tositteeksi kirjanpitoa varten. Senjilkeen aineisto pakataan ja postitetaan

vastaanottavaan kiri astoon.

Palautetut kaukolainat tulevat postin mukana, jolloin ne poistetaan pakkauksistaan,

palautetaan ja palautukset merkitaan kaukopalvelukansiossa olevaan tositteeseen.

Kirjastoon saapuvan kaukolainan tycivaiheet ovat samanlaiset, erona on vain se, ettd

kaukolainan saapumisesta ilmoitctaan joko puhelimitse tai siihkcipostilla asiakkaallc.

Kaukopalvelukansiota siiilytetiiiin hyllyssii palvelutrskin takana. Name tydvaiheet ovat

melko tydlaita ja aikaa vieviii, mutta niitA on sen verran vahan, etta ne pysyvat
tycintekij ciiden hallinnassa.

6.5 Aineiston perintii ja laskutus

Jos asiakas ei ole uusinut tai palauttanut lainaansa, hiin joutuu kymmenen piiiviin
jiilkeen tainauskieltoon. Lainakielto koskee mycis niitii asiakkaita, joilla on 10 euroa

tai sitd suuremman sakkomaksut maksamatta. Asiakas voi maksaa osittain maksuja

sen verran, etta sakkosumma alittaa l0 euroaja hAn voi lainata edelleen.

Palauttamatta olevasta aineistosta llihtee kyrnmenen pliiviin jiilkeen e-kirje tai papenlle

tulostunut mycihistymishuomautus palauttamattomista lainoista. Toinen
mycihiistymishuomautus lAhtee noin kuukauden kuluttua ensimmiisen jiilkeen.

Huomautukset tulostuvat ja ne postitetaan automaattisesti Helka-j iirjestelmiissi.
Tyovienliikkeen kirjasto on tehnyt palvelusopimuksen Lindorff-perintiitoimiston
kanssa. Se hoitaa kaiken pidempiiiin palauttamatta olevan aineiston perinniin. Penntii

on lakisii5teisesti kolme vuotta voimassa ja se raukeaa, jos aineistoa ole vllillZi peritty.

Asiakkaalla voi olla hyvinkin arvokasta aineistoa palauttamatta ja yhe useammat

kirjastot ovat tehneet sopimuksen perintlitoimistojen kautta. Palauttamattoman

aineiston arvo on vuosittain suuri. Vahinko on erityisen suuri, jos teos on

loppuunmyyty, erityisen kallis tai sillZi on suuri bibliofiilinen arvo ainutkertaisena ja

korvaamattomana teoksena.

7. AINEISTON VARASTOINTI

Aikaisemmin kirjastossa oli periaatteena piteii kymmenen vuotta vanha ja sita

uudempi aineisto kirjastotilassa ja sitii vanhempi aineisto siinettiin varastoon. Kirjasto

muutti vuonna 2003 uusiin tiloihin, jolloin aineiston siiily4yspaikaksi tuli kirjastotila,

ns. viilivarasto ja varasto. Aineisto ryhmiteltiin uudelleen mytis siten, etta jotkut

luokkakokonaisuudet sijoitettiin julkaisuvuodesta huolimatta j oko kirj astotilaan,

ki rj astoti laan ja vailivarastoon, kokonaan viilivarastoon tai kirjastoon ja varastoon.

Kirjastoon on saatu suuria lahjoituksia, osa odottaa vielii purkua laatikoissaan Vallilan
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tydvaentalossa sUaitsevassa etavarastossa. Pienemmiit lahjoitukset pFitaan
kiisittelemiiZin heti lainattavaksi. Seka lahjoitukset etta uutuushankinta ovat
aiheuttaneet sen, etta vapaata hyllytilaa on jaljellii melko viihiin.

Sekii viilivarastosta etta varastosta lainataan aineistoa piiivittlin ja varastointi on
tarpeen. Jatkossa on kuitentin mietittAvd, onko kokoelmassa olevaa aineisto sylii
karsia.

8. AINEISTON POISTAMINEN

Aineiston poistaminen on logistisen prosessin viimeinen ty6vaihe. Tycivienliikkeen
kirjaston kokoelmastaja lahjoituksista poistettiin vuonna 2005 3 403 kirjaa, 150
pienpainatetta j a 507 lehtivuosikertaa. Ki{asto lahjoitti aineistoa Ty6viien
keskusmuseoon Tampereelle ja Tydttcimien yhdistyksille 280 ki{aa.

Kirjaston kokoelmassa on paljon ns. harmaata, viihiin lainattua ja kys)'ttye aineistoa.
Sail)'tystehtaviinsii vuoksi kirjasto pitiiii kokoelmassaan tiillaista kirjallisuutta.
Kokoelmassa on myds sellaisia kirjoja, joiden sisiilldlla ei ole varsinaista merkitystii
tiimen sailytysteht?iviin kannalta katsoen. T?illaisen ki{allisuuden mahdollisesta
poistamisesta voitaisiin keskustella ja tehde siite mahdollinen poistosuunnitelma.

Prettylib {ietokannan siirtyessii Helka-tietokantaan kasvoi aineiston kysynta. Siina
yhteydessii tuli esiin myds ainbiston katoaminen, koska inventointia ei ole tehty.
Kadonneen dokumentin tilalle pyritean hankkimaan uusi tai se merkitii2in tietokantaan
kadonneeksi. Joskus katsotaan tarpeelliseksi poistaa tiillaisen aineiston bibliografiset
tiedot tietokaxnasta. Aineiston suojaus on omalta osaltaan viihentiinyt h[vikkiii.

Jos asiakas kadottaa tai se turmeltuu hiinen kiiytdssiiiin, on teos korvattava vastaavalla
uudella teoksella tai siitii on maksettava kirjaston miiiirii:imZi hinta, joka on 30 euroa tai
siti suurempi. Hinta mearAltyy joko ki{an hankinta- tai bibliofiilisestli arvosta.
Loppuunmyydyn teoksen voi korvata muulla yhteisesti sovitulla teoksella.
Aikaisemmin kirjastosta sai lainata kaikkea siellii olevaa aineistoa, mutta kaytdn
kasvun mydtii on katsottu tarpeelliseksi sijoittaa dokumentti vain lukusalikaytridn.

Tydviienliikkeen kirjastossa on jatkuva poistokirjamyynti. Ki{ojen hinnat vaihtelevat
yhdestl eurosta kahteen euroon.

Aineiston poisto kirjastossa on logistisen prosessin viimeinen vaihe. Poistetun teoksen
tilalle valitaan ja hankitaan uusi, jolloin prosessi py6rii niiin omaa kehaZinsa. Kaikkea
ei voi siiilyttiiii, tosin poistokriteerien tulisi olla hywin perustellut tiimiintyyppisessa
kiq'astossa, joka tietyin osin toimii mycis arkistotoimintaa muistuttavana laitoksena.

8. NAKoKULMAN LAAJENTAMINEN

Kirjaston logistinen prosessi koostuu niist[ ydintehtiivistii, joiden varaan kirjastotyd
muodostuu ja koko henkilcikunta osallistuu tiimiin prosessin pydrittiimiseen erilaisin
tycivaihein. Tiimiin Tyciviienliikkeen logistisen kuvaamisen jiilkeen pyrin laajentamaan
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kuvausta siten, ettzi tarkastelen henkilcikunnan osuutta kirjaston logistisen prosessin

tormijana. Puitteet kaikelle antaa talous, josta olen tehnyt erillisen selvityksen.

IO. TYOVAENPERINNE RY:N TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2OO7

Tyciviienliikkeen toimintasuunnitelmassa kasitellazin vuodelle 2007 Helka-yhteistydtii
ja tiimiin yhteistydn vaatimaa toiminnan kehittamistli, mm. tietoteknisin toimin.

Kirjasto tarwitsee ehdottomasti ammattitaitoisen atk-tukihenkildn toimintansa fueksi

ja lisiihenkildkuntaan anotaan 10 000 euroa.

Kokoelmaa pyritiien kartuttamaan noin 1 000 niteellaja uutuushankintaan varataan

20 000 euron mliiiriiraha. Aikakauslehtien hankintaan keltetaan noin 3 000 euroa

Kirjaston tavoitteena vuonna 2007 on 10 000 kevij aa, 20 000 kotisivuj en keFtajeii ja

38 000 julkaisun lainaa.

Kirjaston bibliografiatietokanta kasvaa vuosittain noin 1 500 viitteellii, kaikista

Suomcn yliopistoista ja korkeakouluista ker,itean tyciviienliiketti kesittelevet

opinnaltreet, arviolta noin 250 nimekettii. Nlimii sisiillcinkuvaillaan ja tallennetaan

Arto-, tai Helka-tietokantaan. Arto-tietokanuasta poimitaan keskeisten

tyovienliikkeen tutkijoiden artikkelit, vuosittain noin 200-300 artikkelia

Tyriviienliikkeen kirjastossa kootaan Kalevi Sorsan bibliografiaa hiinen kirjallisesta

tuotannostaan eli monografiotsta, artikkeleista, kolumneista, runoista, julkaistuista

puheista ja valikoiden mycis tiirkeimpien p?iivii- j a aikakauslehtien haastatteluista sekA

pilapiirroksista. Tiimii bibliografiaproj ekti aloitettiin vuonna2004 ja siihen anotaan

rahoitusta puoleksi vuodeksi vuonna 2007.

Ty<iviicnliikkeen kirjasto suunnittelee Kansalliskirj aston kanssa yhteistydssa

tycivtienliikkeen historiaa kiisittelevien pienpainatteiden digitointia vuonna 2007-2009.

Pienpainatteet kesittelevet Suomen ja kansainvilisen tyciviienliikkeen historiaa sekii

aateperint6a, sosialidemokratiaa, kommunismia, sosialismia, marxisimia ja

bols'hevismia. Aineistoa on 1800-luvun lopulta 1970-luvulle saakka. Pienpainatteita

on noin I 600 kappaletta ja monograltoita noin I 200 nimekettii.

Pohjoismaista yhteistydtA tydviienkirj astojen kanssa tehdddn siten, etta "ForeiSn

language literature on the Nordic labour movements" / Marianne Bagge Hansen, Gerd

callesen etl., piiivitetiiiin ja suomessa aineiston keriiimisesta vastaa Tydvaenliikkeen

kirjsto. Aineisto kiisittelee maailmankielillii pohjoismaista tyciviienliikettii tiinaiin seka

sen historiaa. Aineistoa on keriitty vuoden 1990 loppuun saakka. Tiimii vaatii

projektitytita noin kaksi kuukautta. Kirjastovien yhteispohjoisrnainen

bibliogafiatapaaminen jarjestetaiin Tukholmassa keviiillii 2007. NZiihin tapaamisiin

anotaan avustusta 3 000 euroa.

Vuonna 2007 uudistetaan englannin-, ruotsin- ja suomenkielisct esitteet ja

vieraskieliset kotisivut.
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Tydviienperinne Arbetartraditon ry anoo Tyciviien Arkistossa ja Kansan Arkistosta

tehtavaa nuorisokuvaproj ektia varten vahintaiin kolmen kuukauden tydpanosta vuonna

2007. Tiimii projekti piiiisi alkuun vuonna 2006.

l0.l Kirj astonhoitaj a Raija Kankaan ehdotus lisiiyksesth
toimintasuunnitelmaan

Ki4aston toimintasuunnitelma vuodeksi 2007 hyviiksyttiin Tycivaenperinne -
Arbetartradition ry:n syysvuosikokouksessa 75.72.2006. Kun toimintasuunnitelmaa
valmisteltiin ehdotti kirjastonhoitaj a Raija Kangas siihen lislittiiviiksi kohtaan 1.

Yleistii kirjaston tiedotustoiminnan. Ehdotus hyrrAksltiin ja lisiittiin omana

kappaleenaan:

"Kirjasto tiedottaa kokoelmastaan, tapahtumistaan ja na)'ttelyistaan

sanoma- j a aikakauslehdissi j a tycivlienperinnelaitosten julkaisemassa

Tyiir.iientutkimus-lchdessii. Kirjastot.fr -sivuilla, Agricola-
historiaverkossajakirjastonomillakotisivuillasekiiilmoitustauluilla.
Kirjastolla on pystyvb ilmoitus Uutispiiivii Demarin ja Kansan Uutisten

nettihakemistossa" (Tydvaenperinne Arbeta radition ry: Toimintasuurmite lma

2007. 4)

Yhdistysten ja yritysten tiedottaminen omasta toiminnastaan on tullut yha

tarkeammaksi osaksi tehdii toimipaikkaansa tunnetuksi ja huomatuksi. On tiirkeiiZi, ettli

se on saanut oman mainiman toimintasuunnitelmassa, jotta siihen kiinnitettaisiin

huomiota ja sitii kehitett?iisiin tekemiillii siit?i vuosittainen toimintasuunnitelma.

Toiminnaita tiedottaminen on yksi kirjaston toiminta-aj atuksen, arvojenja vision

toteuttamista palveleva strategta

10.2 Phiitelmiii Tyiiviienperinne ry:n toimintasuunnitelmasta

Verrattaessa Tydvdenperinne ry:n toimintasuunmtelmaa muiden yhdistysten

toimintasuunnitelmiin, se ei poikkea juurikaan niistii. Toimintasuunnitelmaa

laaditlaessa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa tapahtuvat hintojen nousut,

),rnparist6sse tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat toimintaan. Talousarviossa

oteiaan huomioon resurssit ja on sD'ta olla realistinen, jos toimintasuunnitelma on

laaja ja nraailmoja syleilevii. Asioita ennakoidaan arvioimalla kulut suuriksi ja tulot

pieniksi. Avustusten kzisitteh.lI leikkaa usein hakemuksesta pois osan summasta.

Arbetartradttion ry:n toimintasuunnitelma ta)4tiia opetusministericin vaatimukset.

Kirjaston toimintasuunnitelmassa suunnitellaan tulevan vuoden toiminta ja esitettiiin

talousarvio seuraavalle vuodelle. Syrysvuosikokous hywiiksly sen esitettaveksi

opetusministericille, jonka mycintamet varat ovat tarkeat kirjaston logistisen prosessin

kannalta. Logistinen prosessi on kirjaston ydinprosessi, jonka eri osa-alueiden tehtavat

muodostavat yhdessii kiiaston perustehteviin. Se on tapa, jolla taataan sekii tydn etta

siihen keltettavien tarvikkeiden hankkimisen. Kirjaston lchtivarastossa kaytetiian

esimerkiksi arkistokansioita, jotka kaikki eiviit ole standardikokoa. Poikkeavat koot

tayly tilataja tehdii erikseen, mika aiheuttaa hslikustannuksia. Lehtivarasto on hyvin

1a4estetty.la siitii yht'iikkinen poikkeaminen voisi sekoittaa koko jadestyksen, jos

erikokoisia kansioita iaitettaisiin sekaisin. Hyvien tydskentelyolosuhteiden j a -
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tarvikkeiden hankkiminen on merkittave osa esimiestydta ia niimii hankinnat ovat
pakollisia tycin joustavan sujumisen kannalta.

Kirjastonhoitajan nikemyksen kannalta toimintasuunnitelmassa voisi olla
enemminkin kuvailtu kidaston varsinaisen perustehtavan (ki{aston logistisen
prosessin) mukaisia tiiitii ja niiden kehittiimist?i. Niiissii toiminnoissa kirjasto on

asettanut numeeriset tavoitteen kiivijciiden, lainojen ja kotisivun kiiytcin suhteen.

Uutuushankinnan arvioidaan olevan I 000 niteen luokkaa. Ki{aston keskeisimpiii
toita ovat luettelointi ja Iainaus, mutta mycis muihin kohteisiin tulisi kirnnittae
kehifiAvinA kohteina huomiota. Toimintakertomuksessa numeenset miiiiriit ovat

tarkempia, joskin niiden ilmaisutapaa voisi miettie ja kehitteii edelleen. Sekii

toimintasuunnitelmaan ettii toimintakertomukseen tulisi kirjata yhdistyksen toiminta-

ajatus, arvotja visio. Niiiden perusteella yhdistyksen tavoitteena on paasta

pAamaarAAnse esim. kokoelmapolitiikan avulla. Toimintasuunnitelmassa on muut
yhdistyksen pi2imaaria tavoittavat keinot ilmaistu hyvin.

10. TYoVAENLIIKKEEN KIRJASTON HENKILdSTO KIRJASTON LOGISTISEN
PROSESSIN I'ANNALTA

I 1. I Henkiliistiisuunnittelusta

Yrityksen henkilcrstripolitiikka tarkoittaa kaikkia niita toimintaperiaatteita, joiden

mukaan yrityksen henkikistrjasioita hoidetaan. Henkilcistcihallinto tarkoittaa kaikkia

niitli hallinnollisia toimintoja ja menetelmiii, joiden avulla ohjataan yrityksen

henkikistci-voirnavarojen muodostumista ja k[1.ttciii. Toiminnallisten tavoitteiden

saavuttamisessa tulisi ottaa huomioon mycis henkildstdn omat tavoitteet ja tarpeet.

Henkilcistcihallinto on tukitoiminto, jonka liihttikohtana on yrityksen tuottavuuden ja

laadun aikaansaaminen. Henkilcistcihallinnon osa-alueita ovat: henkilcistcisuunnittelu,

henkil<istohankinta (ty6honotto), perehdyttiiminen, tyctnopastus, henkildstdn

kehittiiminen, sisiiinen tiedottaminen (viestintii), palkkahallinto, henkiltistciohjaus, sen

seurantaja valvonta, henkilcist6palvelut, tycisuojelu (Kangas, Pirkko 1998,36-37)

I 1.1.1 Tydvlenliikkeen kirjaston henkiliistii

Koska Tydviienl iikkeen kirjasto on alle kl, nmenen henkilcin tytiyhteisd' tiiytyy

tycintekij ciiden hallita muitakin kuin oman erityisalansa tciitii. Organisaatioltaan

kirjastoa voisi luonnehtia itseohj autuvaksi organisaatioksi, jossajohtajalla on suora

madriiysvalta tycintekij ciihin. Itseohj autuvassa organisaatiossa liihes koko henkilostiin

tu'lisi olla monitaitoisia tyontekij6it[, jotka pystyvat tarvittaessa siirtymiiiin tehtevasta

toiseen, mikd tekee toiminnan enttein joustavaksi. Asiakaskontakteihin jokaisen tulisi

pystya hoitamaan itseniiisesti (Kangas, Pirkko 1998, 8). Jotta itseohjautuvan organisaation

ihuttne toteutuiri, tiiytyy tycintekij ciilla olla kokonaiskuva organisaation

perustehtiiviistii, siita mite varten se on olemassa ja mite varten se on perustettu.

kaiken toiminnan tulisi kohdistua tuon perustehteven mukaisen toiminnan

ylliipitZimiseen.

Talla hetkelle vuonna 2007 Tyciviienliikkeen kirjastossa on kolme vakinaista

tyijntekijae, kirj astonjohtaj a, ki4 astonhoitaj a j a hoitovapaalla oleva kirj astosihteeri.

Muut tybntekijlt ovai miilirliaikaisia "kustannustehokkaita" tyontekijditii. Joillekin

maksetaan ainakin osa palkasta valtion proj ektirahoista. Muita tydntekudita ovat osa-

aikaisena yksi kirjastovirkailij a, yksi a1k-suunnittelij a, mliiiriiaikainen kirj astonhoitaj a,
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joka on palkattu tekemiiiin Kalevi Sorsa -bibliografiaa, kaksi oppisopimusopiskelijaa,
joista toinen on ollut sairaslomalla elokuusta 2006 lZihtien, sairasloma jatkuu vuoden

i11i kev6lle. Toinen oppisopimusopiskelija aloitti tammikuussa 2007. Lisiiksi on

mm. siviilipalvelusmies. Nykyinen lopettaa tammikuun lopussa ja seuraava aloittaa

helmikuun alussa palveluksensa. Lisiiksi on tuntipalkkainen siistij2ija arkistojen

projektity6ntekijOita, kirjanpidon ja palkanmaksun hoitaa palkkiota vastaan SDP:n

iytintet<ij a j a tltlntarkastajalie maksetaan palkkiota asiantuntija-avusta tilien hoidossa.

Muita palveluja ostetaan, jos tarvetta niihin ilmenee'

Esimiehen tdihin kuuluvat suunnittelu, organisointi ja delegointi, motivointi, ohjaus,

seuranta, valvonta ja kehittiiminen. Niimii toiminnot liittlviit kaikkeen tekemiseen.

Koska Tydviienliikkeen kilj aston henkildstcin vaihtuvuus on ollut suurta, on k?iynyt

niin, ettii kun tydntekijii on oppinut jotakin kirjastotydst?i, hZin on liihtenl ja uuden

tydntekijiinkoulutusonalkanut.Koskatydyhteisdonpieni,onsilliiollut
vaikutuksensa eri toimintojen hoitamisen kamalta. Peivitteiset asiakaspalvelu-

tapahtumat sujuvat, mutta muiden toimintojen ylliipitiimiseksi tarvittaisiin

tehokkaampaa perehdyttiimiste ja opastusta.

Hen kild std n ny kYtilan ne

Tydviienliikkeen kirjaston tiimnnhetkinen liihtdtilanne logistisen prosessin kannalta

kitro"n on se, etta j ohtaj an lis?iksi henkildstd6n kuuluu kaksi kirjastonhoitajaa (toinen

heista on maeraaikainen projektitytintekija) ja yksi osa-aikainen kirjastovirkailij a, joka

suoritti kirj asto- ja informaatiopalvelualan ammattitutkinnon Keravan

kauppaopfilaitoksessa vuonna 2005. Ki{ astonhoitaj a Raij a Kangas toimi hiinen

ty6p aikkaohj aaj anaan.

Koska koko kirjastotoiminta perustuu tietotekniikan ja -verkkoj en varaan' on atk-

suunnittelija tarpeen. Koska iyriviienliikkeen kirjaston sisainen velkko j ituj estelmli

alkoi olla vanhentunut ja yhteistyd Kansalliskirjaston kanssa, jossa kaytetaein

Voyager-kirjastoj fiesielmiia, oli tarpeen palkata oma.tietotekniikan ohjelmistojen

tuniij i yha vaativampien jiirjestelmien ylliipitoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas

ehdotuksesta ki{astonjohtaja Kirsti Lumiala palkkasi yhdistelmzituella atk-

suunnittelijan. lianen iyOsuhteensa vakinaistamista suunnitellaan vuonna 2007. Hiin

on oppinut my6s kirjastotoimeen kuuluvia tehtevia ja peivystaa mm'

asiakaspalvelussa.

Kirjastossa tydskennellyt oppisopimustycrntekij ii on pitkiillii sairaslomalla ja palannee

tyciltron kevain 2007 aikani. Hiin teki opinniiytteeniiiin Tydv?ienliikkeen kirjaston

perehdyttiimiskansion piiivystyksestii.

Kirjastossa aloitti tammikuun lopulla toinen oppisopimustycintekij ii, jolla on

aikaisempi noin vuoden kokemus kirjastotydstii yleisessii kirjastossa. Hiinellii on

muuta koiemusta asiakaspalvelutydstn. My6s uusi siviilipalvelusmies aloitti toimensa

helmikuun 2007 alussa. Hiinelll ei ole aikaisempaa tydkokemusta'

Koska Tydviienliikkeen kirjaston tydntekij<iiden vaihtuvuus on ollut viime vuosina

suuri, onperehdltiminen ja fdnopastus noussut yhe t:irkeiimmiiksi asiaksi.

oppiropi-uroppilas Virpi Hentilii teki opinniiytteenii^?in Ty6viienliikkeen kirjaston

pdivystytsestiperehdft?imiskansion. Kirjastonhoitaja Raij a Kangas toimi hinen
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tycipaikkaohj aaj anaan, ja hiin antoi aikaisemmin tydstamiaan suuntaa antavra

ohjeistuksia Henti len kAytettaveksi (Liitteet).

11.2 Perehdytttminen

Perehdytamisellii tarkoitetaan kaikkia niita toimenpiteita, joiden avulla perehdy'tettiivii

oppii tuntemaan tycipaikkansa toiminta-aj atuksen ja palveluidean sekii talon tilat ja
tavat ts. tulokkaalle opastetaan sekii tycipaikka ett?i tyciyhteisdn tydtoveritja asiakkaat

(Ty6yhteiscin tuntemus). Hanelle opastetaan my<is hinen oma tycinsii ja siihen liittyviit
odotukset tyonopastus).

Perehdyt?iminen luo turvallisuuden tunnetta ja mycjnteistii mielikuvaa ja se on perusta

hyville yhteistycille. Vastuu perehdytAmisesti on jokaisella itsell?ilin mutta peavastuu

on aina esrmiehella. Perehdftaminen koskee seki uusia tydntekijditA etta tydhdn

pitkiin poissaolon jlilkeen palaavia henkiltiita. Jos tydpaikalla tulee esimerkiksi

tydmenetelmien ja tyotehtavien muutoksia, on henki16stci perehdytettziviii my<is niihin
(Kangas 1998, 47).

Perchdltt2iminen vie aikaaja se edelly,ttiiii hyvaa suunnittelua, laadukasta toteutusta,

tulosten seurantaaja arviointia, ja jatkuvaa perehdyttemisen kehittZimistii.

Perehd).ttamisen suunnitteluun liittyy perehdyttamisen tavoitteiden maarittaminen,

vastuun ja tehtavien organisointi, toimenpideohjelmien ja apuaineiston tekeminen

sekii seurantaj ?irj estelmzin luominen tulosten arvioimiseksi Perehdyttajan

kouluttaminen on my6s erifiain tarkeaa ja perehdlttamiseen olisi varattava riittavasti

aikaa. Kun tycihcinottaja kertoo tulokkaalle tytipaikkaan, tycihtin ja tydehtoihin

liittyvisu asiorsta, on se alku perehdyttamiselle. Lisiiksi tulokkaalle voidaan antaa

tydpaikkaa koskevia csitteita kotiin luettavaksi { Mr'. 47)

Taman tydn, kirjaston logistisen prosessin kuvauksen' on tarkoitus olla yhtenii

perehdyttlimisen apuaineistona

Perehdytyksessii tulisi tulokkaalle selvittiia ainakin seuraavat astat:

Tydyhteisii, sen toiminta ja asiakkaat

Tycivienliikkeen kirjastossa voitaisiin esitelle toiminta-aj atus, ja kirjaston

perustamisen liihtctkohdat. TyriviieDliikkeen kidaston taustaorganisaation kuvaus,

ioska esimerkiksi tyciterveydess2i j a muissa yhteyksissi toimitaan Tydviienpennne

ry:n nimissii. Kirjaston PowerPoint-esitystii voisi kehittaa niin, ette sen voisi nayttae

paatteelta perehdytettavalle. Kirjaston asiakaskunnan koostumuksesta voisi kertoa.;a

riita -ita t.r" kirjastosta lainaavat. Kirjaston keskeisimmiin kokoelman esittely olisi

mycis paikallaan.

Tydy hteisii n orga n isaatio j a h en kild st d

Tyciyhteiscin organisaation kuvauksen yhteydessli voisi kefioa mutsta

Tycivaenperinnelaitoksista j a nalttaa paatteeltii niiden kotisivutja kertoa niiden

sijainnista. Ty6viienliikkeen kirj astonjohtaj a hoitaa rekryoinnin, joten hiin tulee

t;tuksi tydhdnottohaastattelun ja kif aston esittelyn yhteydessii. Mycis tulevien

tycitovereiden esirtely on terkeSii. Kirjaston yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat myds
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tiirkeitA. Ne on koottu Vrrpi Hentiliin perehdyttiimiskansioon. Jos tycipaikalla on

erityinen tydnopastaja, hanet tulisi esitellZi samoin kuin hlinen sijaisensa.

To i m i nt atav at y r ity k s e s s ii

Tulokkaalle tulisi kertoa, mitkii asiat ovat tyciyhteisdssli tiirkeitii toisin sanoen

tydyhteiscin arvot. HZinelle tulisi kertoa mycis mitii henkilSstrtlte odotetaan

Asiakaspalvelussa on tarkeaa myds tydasu, ulkoinen olemus ja kiiycis. Siisteys ei estii

oman persoonallisuuden esiin tulemista. Asiakaspalvelun odotukset ovat tulokkaalle

tArkeae tietoa. Samoin vaitiolovelvollisuus. Muille ei saa antaa asiakkaan henkilci- tai

osoitetietoja, eikli asiakas valttamatta halua muiden tietiivin lainaamaansa aineistoa.

Virpi Hentiliin perehdyttamiskansiossa on niiistii asioista koottu tietoa.

Yrityksen tilal ja kulkutiet

Tyrivlienliikkeen kirjaston sijainti tulee tulokkaalle tutuksi jo tydh6nottohaastattelun

yhteydessi. Hlinelle voisi kertoa liihelli olevien muiden Tydviienperinnelaitosten ja

han voisi kayd?i tycih6nopastaj an kanssa tutustumassa niiihin laitoksiinja niiden

toimintaan, koska niiden kanssa tehdiiiin yhteistyrit2i. Samalla tulokas tutustuisi niissii

tyciskenteleviin henkilctihin. Kirjaston kulkutiet ja varauloskii)'nnit tulisi selvittaa.

samoin sen, miten menetelliiiin palohhlytyksen sattuessa. Kiinteisttissi on ollut turhia

halyyksia, mutta niihin tulee suhtautua yhtii vakavasti kuin oikeisiin hiilyyksiin.
Hiilytyksen sattuessa taltyy menna ulos kokoontumispaikalle ja sisiille saa palata

vasta kun palokunta on kelmlt tarkastamassa tilanteen. Kiinteistdssii lajitellaan mytis

jiitteet ja niille on omat roskakorinsa. Lajitteluperiaatteet tulee tehde tutuiksl.

Tyiiaika ja tyiivuorot

Tycivienliikkeen kirjaston tycintekij ciillii on koeaika, jonka merkitys tulisi selvittziii

tulokkaalle. Ty<iaj at ja niiden merkintii. Tyciajan kertym2i. Samoin piiivystysvuorojen

merkitys tulisi tehda tutuksi. Piiivystljlin ja varapiiivystiij iin vastuut ja tehtavat pitea

selvittaa. Ruoka- ja kahvitauot, lomat, sairauspoissaolot ja muut poissaolot,

tasmallis)rys ei mydskean ole pahe.

Palkka-asiat

Palkkaja palkanmaksu tulee sopia ja mahdolliset erillislisiit. Jos osallistuu kirjaston
jiirjestiimiin tilaisuuksiin, on se ty6aikaaja se lasketaan tunteina, josta ei saa erillistii

rahakorvausta. Sairausajan palkan, loma-ajan palkan, Iomarahan ja -korvauksien
laskemisperiaatteet. Samoin lomapiiivien kcrtlT ninen Verokortti tulee antaa

palkanmaksaj alle.

Ty ii s u oj e I u, ty ii t wv all is u u s, ty ii t e t v ey s lt u o lt o

Tulokas ohjataan tyoh6ntulotarkastukseen, neuvotaan tycipaikan terveysaseman

sijainti ja kerrotaan tyciterveyshuollon palveluista Kenotaan ensiapuohjeet ja

ensiapukaapin sijarnti, samoin paloturvallisuusohjeet ja tyotuwallisuusohj eet'

Hitiiiuhelinnumeroiden tulisi olla niikyvnllii paikalla, jotta ne olisivat tarpeen tullen

nooeasti saatavilla.

JJ



S isiiinen tiedottaminen

Kerrotaan henkiltikunnan ilmoitustaulun siiainti ja henkilcikuntapalavereista. Tydhdn
liittyvi2i lakeja, asetuksia, ohjeita ja tyciehtosopimusta (TES) tulisi selvittai.
Ammattikirjallisuuden ja -lehtien sijaintipaikat tulisi saattaa tulokkaan tietoon.

Hiinelle tulisi antaa myds perehdl4tiimisaineisto ja opastaa sen kaltdssa.

Tutu st um in en om aa n tyi;pisteeseert

Esimiehen ja tycitovereiden tehtiivit tulisi kuvata ja kertoa kenen puoleen voi
tarvittaessa kaentyii jossakin asiassa. Omaan tydpisteeseen tutustuminen,

henkil<ikunnan tilojen ja avaimien antaminen tulokkaalle. Varaston ja muiden

sziill,tystilojen j iirjestysperiaatteisiin tutustuminen, jlitehuolto on mycis erittain tarkeaa.

Siisti ja jlirjestyksesse oleva tyd)mpiiristti tekee ty<inteosta mielekkiiiimpiii ja

esimerkiksi mahdolliset allergiaoireet eivit esiinny siistissii ympiiristcissii. Hygienia on

toisten huomioon ottamista.

Oma tehtiivii

Tulokkaalle kerrotaan hdnen omat tehtiivlinsii j a vastuualueensa j a niiden

laatuvaatimukset. Koneiden, laitteiden ja valineiden sijainnissaja kilcissii opastetaan.

Mycis niiden huolto-ohjeiden paikka tulisi selvittaa. Tulokkaalle tulisi selvitta hanen

ty6nsI merkitykseste suhteessa kokonaisuuteen ja yhteisty6sta muiden kanssa. Ty6sti
elpymrseen olisi mycis varattava aikaa. Jos elpymisliikuntaa on jerJestetty, min siitii

kerrotaan myds. Kerrotaan myds ne henkilcit, joilta saa lisiitietoa ja apua tarvittaessa.

Kottlutus

Jos perehdyttiimistilaisuuksia on, kerrotaan niin osallistumisesta, samoin muuhun

koulutukseen. Jos henki16 haluaa kouluttautua edelleen, kerrotaan tydpaikan
jatkokoulutusmahdollisuuksista. Perehdyumisen vaikutuksista saa selkoa

keskustelemalla perehdyttljln ja esimiehen kanssa ja samalla hoituu perehd)4tAmisen

arviointi.

Muut asiat

Tulokkaalle kerrotaan, miten tycipaikka auttaa harrastus- ja virkistys-
mahdollisuuksissa, tyci- ja toimintakyvyn yllZipitiimisessii Hlinen tulee saada selkoa

myos muista henkildstdpalveluista ja -eduista. Tycintekijiin tulisi saada tietae mycis

vakuutuksista ja elZikkeista. Mycis tycinantaj an kanta puhelimen kayttctdn tyd- Ja

yksityisasioissa tulisi tehdii selviiksi. Tyiipaikan talouden tila tulisi myds kertoa.

1 1.3 Tyiinopastus

Tydnopastusta tarvitaan muulloinkin kuin perehdytiimisen yhteydessi Kun
tydmenetelmet, koneet, laitteet, viilineet tai aineet muuttuvat, ne on opastettava

jokaiselle, jota muutos koskee. Jos tyrintekrjii siirtyy tyoyhteiscin sisiilli tehtevasta

toiseen tai henen ty6tehtevAnse muuttuvat, on hinelle opastettava uudet asiat.

Opastusta tarvitsee myds iiitiyslomalta, pitkalte sairaslomalta tai opintovapaalta

tydhdn palaava. Tyiipaikkaa vaihtavat ammattitaitoiset henkil<it osaavat ns.
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ammattitekniset asiat, mutta tydyhteisdn toimintatavat on tehtave heille tutuksi. Muut
tulokkaat voivat olla esirnerkiksi ammatinvaihtajia, ammatillisista oppilaitoksista
valmistuvia tai oppilaitosten harjoittelijoita. Opastuksen tarve vaihtelee opastettavan
ja tilanteen mukaan (Kangas 1998,52).

Ihmiset ovat erilaisia ja heidiin opastamisena riippuu opastettavan edelll'tyksistii ja
tilanteesta. Tarkoituksena on, etta opastettava oppii tydnsZi nopeasti j a heti oikein,
jolloin hiin pystyy itsenaiseen tyciskentelyryn ja taitojen karttuessa virheet viiheneviit ja

samalla sek?i tydn laatutaso ja tuottavuus paranevat. Yksi yleisimpiii virheita on, etta

pyritiiin opastamaan kerralla liian paljon asioita (Mt. 1998, 52).

Kenelle? Miksi?

Opastettava on tydnopastustilanteen keskeisin henkilci ja opastajan tulisi selvittiiii

ennen opastamista kenelle ja miksi opastetaan. opastettavasta tulisi selvittae millainen

hiin on ja mitii hZin tietiiii ja osaa opastettavista asioista ennestaan. Mitkii ovat hzinen

odotuksensa? Mita henen tulee oppia? Miten hyvin hiinen tulee asiat osata? Miten

hanen yksildlliset edcllytyksensi otetaan huomioon?

Ty<iviienliikkeen kirjastossa on ollut paljon henkilciitii, joilla ei ole ollut aikaisempaa

kokemusta kirjastotydste. Kirjastotycin yksi perusta on aakkosten osaaminen. Sitii

tarvitaan esimerkiksi aineiston hyllytiimisessd. Vearin hyllltetty aineisto voi pysyZi

oitkiiiinkin "kadoksissa". Ensimmiiisenii tehtiiviinl katsoisin olevan luokituksen ja

aakkostuksen perusteella olevan hyllyj iirj estyksen selvittiimisen, opettamisen ja

hyllltamaiin oppimisen. Siin5 tulee ka).tiinn6n kautta tutuksi tietty systematiikka,

jonka mukaan aineisto on sijoitettu. Toisena vaiheena tai samanaikaisesti hyllytyksen

opettelemisen kanssa, tulokas joutuu harjoittelemaan asiakaspalvelua, ensln

varapiiivystiij iinii oppimassa ja mycihemmin hiin saa varsinaisia piiivystysvuoroja'

Asi;kkaille joudutaan myds hakemaan hyllystii aineistoa, joten hyllytyksen

systematiikan tunteminen on siinZikin tiirkeiii.

Mitii? Miten?

Tyrinopastus tulisr suunnitella etukiiteen ja koko henkilcisttin tulisi olla siitiija sen

uuitt.iitu tietoinen. Opastettavat asiat tulisi jaksotella, koska oppimisen sisiiistiiminen

vie aikaa. opastettavat asiat tuhsi liittaa laajempaan kokonaisuuteen ja opastuksen

tulisi edetzi helposta vaikeampaan. Opastettavan tulisi saada harjoitella, ja

ha{ oitustilann-tta tulisi seurataja palautteen antaminen on tessii myds terkeZi?i. Asioita

pitiii kenata ja kiiyttiiii mahdollisuuksien mukaan kirjallista apuaineistoa. Perustelut

Livat koskaan ole liikaa. Ohjeena voisi olla opasta ensin, vaadi vasta sitten'

Kun opastettava on oppinut esimerkiksi Tydviienliikkeen kirjastossa olevan aineiston

j iirjestiimissystematiikan ja asiakaspalvelun aakkoset (lainaamisen, palauttamisen,

vaiausten teon, maksujen penmisen ja asiakkaan kysl, niin kirjan paikantamisen),

hiinelle voi antaa yhe vaativampia tehtiiviii. Tyciviienliikkeen kirjastossa pyritaiin

melko pian opettamaan tulokkaille luettelointia. Sen sisiiistdminen voi kuitenkin olla

vaikeai, ennen kuin kirjastojen jiirjestelmat ovat tulleet tutuiksi. Kun kirjasto liittyi
Helka{ietokantaan, konvertoitiin kirjaston vanhassa Prettylib-j lirj estelmdssl oleva

aineisto uuteen tietokantaan ja se aiheutti nk. tuplatietueita, jotka on siivottava tai

yhdistettiivli Helka-tietueeseen. Ensimmiiisenii konvertoimin aiheuttaman
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toimenpiteenri opetetaan tulokkaalle Helka-tietokantaan sopivan nidetarran
vaihtaminen. Itse tietueen "siivoaminen" opetetaan mydhemmin tulokkaan taitojen
karttuessa.

Tarkista oppiminen

Tarkistaminen varmistaa tuloksen ja siihen voi kaytua kysymyksi?i esimerkiksi Miten
tekisit taman? Miksi teet sen niiin? Opetetuista tehtaviste ja menetelmistii kannattaa

keskustella. Opastettavan tydskentelyii kannattaa seurataja erityisesti tycin tuloksia.

Hiinet voi pyytee opettamaan oppimisensa toiselle ja itse voi seurata tilanteen

etenemistii. Kirjalliset tehtavat voivat edesauttaa oppimista.

12. Lopuksi

Olen pyrkinl t2isse nAytt6tydssZini tuomaan esiin kirjastotydn kokonaisuuden

prosessina, jota tarvitaan esimerkiksi laadittaessa perehdyftlmistii tai tydnopastusta'

Prosessin onnistuneeseen etenemiseen tarvitaan kaikkien tydpanosta. Yksilcjn

tydpanoksen laadun miiiirittelee se, miten mielekknnksi hiin kokee ty6nsZi. Jos henkilci

pannaan tekemiiiin yhta tiettya tehtavee, hiin ei varmaankaan osaa antaa sille

merkitystii. Jos hiin ndkee edessiiiin laajemman kokonaisuuden, saa jokin pienempi

tydvaihe suuremman merkityksen ja sen toteuttaa myds huolellisemmin' T,im?in ty6n

tarkoitus on olla mycis pohja esimerkiksi uuden oppisopimustytintekijiin koulutycille,
jossa hiin voi koota esimerkiksi kaikki tyrfsuojelua, tycilainsiiiid?intd'ii, vuosilomaa,

tyciehtosopimusta ym. tydsuhteeseen liittyviii ehtoja koskevia lakeja ja asetuksia

uusille tycintekij<iille annettavaksi. Ehka jonkin pienen Tervetuloa tydyhteisddmme! -

vihkosenkin voisi tytistiiii uudelle tulokkaalle. Koska tydyhteisdssemme on viime

vuosina henkilcikunnan vaihtuwus ollut melko suurta, tulisi perehdltiimisen ja

tydnopastuksen ollajouhevaaja se varmistaisi sen, etta kirjaston perustehtiivii tulisi

selkeiiksi kaikille.
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Lishyksenii kooste erilaisista kirjastonhoitaj a Raija Kankaan tehthviste' iotka on

sovittu Tyiiviienliikkeen kirjaston henkiliikuntakokouksissa

Erillisten liitteiden lisiiiiminen tZimlin aineiston loppuun toisi paljon "turhaa"

materiaalia, joten teen koosteen muutamasta aloitteesta, jonka katson olleen osana

tydyhteisdn kehittamiste.

Perjantaipalaveri 23.1.2004
Muistion kirjasi Ratj a Kangas

g 18. Keskiviikkona 25.2. Kirsti, Raija jaAlpo osallistuvat Keravan
kauppaoppilaitoksessa oppisopimusohjaukseen klo 1 0.00-1 2.00.

Tyiiviienliikkeen perj antaikokous 5.1 1.2004

Kirj anpitiij ana Virpi Hentilii

Raija ottaa yhtcltta Lundiaan huonekaluratkaisuj a ja korjauksia varlen. Muun muassa

tycipisteiden ja kaappien tilanne tly,tyy selvittaaja mahdollisesti avata lukossa oleva

kaappi. Raij a ottaa yhtefta J.K.:hon tyciavaimen palautusta varten.

Perjantaikokous 12.1 1.2004
Muistion kirj asi Raij a

$ 3. Rala osallistuu Vuorovaikutus tydntekijiin ohjaus- ja arviointitilanteessa -
seminaariin Espoossa tiistaina I 4. 12.

$ 6. Jutta, Raija ja Kirsti tapaavat Kuntoutussaaddssa, Malminkartanossa Jutan

tycinohjaajan.

s 7. Raija on Kirsrn ohjaaja, mutta jokaisella on opettamisvelvollisuus talon tciihin.

Kirsti on opcttclemassa palveluymplristcin toimintaa.

Perjantaipalaveri 14.1.2005
Jutta Nordlund

To 20.1. alkaen klo 9.30 asiakaspalvelutyciryhmii kokoontuu Raija Kankaan johdolla.

Kaikki paivystiij iit osallistuvat. Ryhmii klisittelee mm. lehtilainojen tilastointia ja

varaushyl lyn j lirj eslystii.

Perjantaipalaveri I 1.2.2005
Pdytlikirj an laati Jutta Nordlund

Raija opettaa ARTO-luetteloinnin. Enea ei Ahjo-lehteli tallenneta siihen'

Perjantaikokous 18.2.2005
Pdytiikirjan teki Alpo

Raija tekee tiedottamisesta ohjeet. Alpo hoitaa Raijan avustuksella

Ty<ivaenperinnepiiiviin tiedotuksen. Raija opettaa ticdotuksen myds virpille ja Jutalle.

(Kirj astonhoitaj a Raija Kangas on hoitanut ilmoitukset tiedotusviilineille
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Tydviienliikkeen ki{aston tapahtumista koko sen ajan, jonka hlin on tyciskennellyt
kirjastossa. Lisiiksi hiin yllepitaa Tydvaentutkimus-lehden asiakasrekisteriii, jossa on
yli 2 000 nimee).

Perj antaipaf av eri 25.2.2005
Muistion pitaje: Virpi

Raija opettaa muillekin Voyagerin Tag Table piiivitysten tekemisen.

Tydveenperinnep?iiviin ilmoitus lAhetetaiin maanantaina 28.2. uudelleen. Jatkossa

mainitaan, onko tapahtuma ilmainen vai maksullinen.

TycivZienperinnep?iiviinii 4.3. Kirsi tulee hoitamaan kahvitarjoilua. Raija hoitaa Kirstin
(kirjastonjohtaja Kirsti Lumialan) poissa ollessa t,iman tehtevia. ...

Torstaipalaveri 18.8.2005
Esa (siht.)

$ 5. Alpon nalttci, hankintaja luettelointi -osio, 31.10.2005. Raijaja Esa ohjaavat
luettelointia, Kirsti ja Risto hankintaa.

Maanantaikokous 31.1.2006
Risto, muistion tekija

20. I . pe HTY:n tiloissa on turvallisuusseminaari 9- 13 talon viielle ja vuokralaisille.
Kirsti, Raija, Virpi ja Risto osallistuvat.

I .2. ke Karl Marx -seura pitae dlaisuuden kirjastossa klo 17.30. Raija esittelee

ki{astoa.

Maanantaikokousmuistio 13.2.2006
Tekija: Olli

Lisiiksi todettiin, etta Alpo on poissa koko viikon, joten Raija teki uuden

plivystysvuotolistan.
Maanantaikokous 13.3.2006
Tuukka

Pohdimme Raij an (tycistamiii ja) kopioimia aakkostussiiiintcij ii ja piildyimme
kayttiimaan sana sanalta -aakkostusta. Keskustelua kAytiin mm. ongelmallisista
viiliviivoista ja roomalaisista numeroinneista. PZiiitimme, ette mitean enrliitteite ei

lueta sukunimeen....
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