
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON LOGISTISEN PROSESSIN KUVAUS 

ELI KIRJAN KULKU KIRJASTOSSA:

Logistinen prosessi toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja johtamisen apuvälineenä

Raija Kangas

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

12.1.2007

OMNIA Espoon seudun ammattiopisto 
Liiketalous ja  hallinto 
Aikuiskoulutus



TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON LOGISTISEN PROSESSIN KUVAUS 

ELI KIRJAN KULKU KIRJASTOSSA:

Logistinen prosessi toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja johtamisen apuvälineenä

Raija Kangas

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

12.1.2007

OMNIA Espoon seudun ammattiopisto 
Liiketalous ja  hallinto 
Aikuiskoulutus



Raija Kangas
Johtamisen erikoisammattitutkinto JET 
OMNIA, Espoon ammattioppilaitos 12.2.2007

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

1. Johdanto 3

2. Työväenliikkeen kirjasto 4

2.1 Työväenliikkeen kirjaston organisaatio 4-5

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja  visio 5-6

2.2 Toiminnan tunnuslukuja 6-8

3. Kirjaston logistinen prosessi 8

3.1 Logistiikka on yhteistyötä ja  tervettä järkeä 8

3.2 Kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa 8-9

3.2.1 Kirj aston logistiseen prosessiin käytetty) ä termej ä 9

4. Aineiston hankinta

4.1 Ainei stomääräraha 10-11

4.2 Aineiston valinta 11-12

4.3 Aineiston hankintakanavat 12-13

4.3.1 Työväenliikkeen kirjaston aineiston hankintakanavia 13

4.4 Hankitun aineiston käsittely 14

5. Aineiston luettelointi 14-16

5.1 Luettelointi kirj astonhoitaj a Raij a Kankaan vastuualueena 16

6. Lainaus 16-17

6.1 Asiakkaat ja  asiakaspalvelu 12

6.1.1 Asiakaspalveluprosessi kirj aston ydinprosessina 17-19

6.1.2 Asiakaspalvelu kirjastonhoitaja Raija Kankaan 

Vastuualueena 20-21

6.1.3 Tilastokatsaus kirjaston käyttäjäkuntaan 21

6.2 Lainaus ja  palautus 22

6.2.1 Lainaus 22

6.2.2 Palautus 23

6.3 Tietopalvelu ja  aineiston varaaminen 23-24

6.4 Kaukopalvelu 25-26

6.5 Aineiston perintä ja laskutus 26



Raija Kangas
Johtamisen erikoisammattitutkinto JET 
OMNIA, Espoon ammattioppilaitos 12.2.2007

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

1. Johdanto 3

2. Työväenliikkeen kirjasto 4

2.1 Työväenliikkeen kirjaston organisaatio 4-5

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja  visio 5-6

2.2 Toiminnan tunnuslukuja 6-8

3. Kirjaston logistinen prosessi 8

3.1 Logistiikka on yhteistyötä ja  tervettä järkeä 8

3.2 Kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa 8-9

3.2.1 Kirj aston logistiseen prosessiin käytetty) ä termej ä 9

4. Aineiston hankinta

4.1 Ainei stomääräraha 10-11

4.2 Aineiston valinta 11-12

4.3 Aineiston hankintakanavat 12-13

4.3.1 Työväenliikkeen kirjaston aineiston hankintakanavia 13

4.4 Hankitun aineiston käsittely 14

5. Aineiston luettelointi 14-16

5.1 Luettelointi kirj astonhoitaj a Raij a Kankaan vastuualueena 16

6. Lainaus 16-17

6.1 Asiakkaat ja  asiakaspalvelu 12

6.1.1 Asiakaspalveluprosessi kirj aston ydinprosessina 17-19

6.1.2 Asiakaspalvelu kirjastonhoitaja Raija Kankaan 

Vastuualueena 20-21

6.1.3 Tilastokatsaus kirjaston käyttäjäkuntaan 21

6.2 Lainaus ja  palautus 22

6.2.1 Lainaus 22

6.2.2 Palautus 23

6.3 Tietopalvelu ja  aineiston varaaminen 23-24

6.4 Kaukopalvelu 25-26

6.5 Aineiston perintä ja laskutus 26



7. Aineiston varastointi 26-27

8. Aineiston poistaminen 27

9. Näkökulman laajentaminen 27-28

10. Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2007 28-29

10.1 Kirjastonhoitaja Raija Kankaan ehdotus lisäyksestä

toimintasuunnitelmaan 29

10.2 Päätelmiä Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta 29-30

11. Työväenliikkeen kirjaston henkilöstö kirjaston logistisen prosessin kannalta 30

11.1 Henkilöstösuunnittelusta 30

11.1.1 Työväenliikkeen kirjaston henkilöstö 30-31

11.2 Perehdyttäminen 32-34

11.3 Työnopastus 34-36

12. Lopuksi 36

Lisäyksenä kooste erilaisista kirjastonhoitaja Raija Kankaan tehtävistä,
jotka on sovittu Työväenliikkeen kirjaston henkilökuntakokouksissa 37-38

LÄHTEET: 39-40

2



7. Aineiston varastointi 26-27

8. Aineiston poistaminen 27

9. Näkökulman laajentaminen 27-28

10. Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2007 28-29

10.1 Kirjastonhoitaja Raija Kankaan ehdotus lisäyksestä

toimintasuunnitelmaan 29

10.2 Päätelmiä Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta 29-30

11. Työväenliikkeen kirjaston henkilöstö kirjaston logistisen prosessin kannalta 30

11.1 Henkilöstösuunnittelusta 30

11.1.1 Työväenliikkeen kirjaston henkilöstö 30-31

11.2 Perehdyttäminen 32-34

11.3 Työnopastus 34-36

12. Lopuksi 36

Lisäyksenä kooste erilaisista kirjastonhoitaja Raija Kankaan tehtävistä,
jotka on sovittu Työväenliikkeen kirjaston henkilökuntakokouksissa 37-38

LÄHTEET: 39-40

2



1. JOHDANTO

Tarkastelen työssäni Työväenliikkeen kirjaston logistista prosessia, johon kuuluu 
aineiston valinta ja hankinta, luettelointi, lainaus-ja palautustapahtumat, varastointi ja 
poistaminen.

Lainaustoiminta asiakaspalveluprosessina on kirjaston ydinprosessi, johon kuuluu 
välitön asiakaspalvelu eli aineiston lainaus, palautus, kaukopalvelu, aineiston 
varaaminen ja  tietopalvelu. Muissa logistisen prosessin osa-alueissa ei ole välitöntä 
yhteyttä asiakkaaseen, vaan toimintoja, jolla aineisto saatetaan asiakkaan 
käytettäväksi. Ne ovat välillisiä asiakaspalveluprosesseja.

Työväenliikkeen kirjaston vuotuisesta aineistonhankinnasta on valtaosa kirjoja ja 
lehtiä. Muun aineiston hankinta on niin vähäistä, että keskityn kuvaamaan pääosin 
kirjanmuotoista aineistoa.

Esittelen työssäni Työväenliikkeen kirjaston toiminta-ajatuksen, arvot ja vision. 
Kirjastolla ei ole kirjattua aineiston hankinta-, varastointi-ja poistostrategiaa. Toivon, 
että tästä työstä olisi apua niiden työstämisessä. Kirjastossamme on viime vuosina 
työvoima vaihtunut melko paljon. Siksi katsoin aiheelliseksi koota aineiston kirjaston 
perustehtävistä ja  niiden suhteesta toisiinsa. Samalla ne muodostavat kokonaisuuden, 
jota voidaan ajatella prosessinomaisena, jatkuvana työvaiheiden jatkumona. Prosessin 
yhdestä osasta oppisopimusoppilas on tehnyt oman alaprosessinsa ja siinä kuvataan 
Työväenliikkeen kirjaston päivystystä eri työvaiheineen. Samoin voidaan muista 
logistisen prosessin osista työstää omat alatyövaiheensa. Näin voitaisiin kuvata kaikki 
kirjastotoimintaan kuuluvat olennaiset työvaiheet.

Sain idean tähän työhön kouluttaja Matti Vilkkumaalle tekemistäni tehtävistä ja siksi 
liitän myös sen osaksi näyttö töitäni. Niiden tehtävien avulla pyrin kuvaamaan 
Työväenliikkeen kirjaston nykytilannetta. Tämän työn lisäksi olen tehnyt erilliset työt 
yhdistyksen esimerkiksi Työväenliikkeen kirjaston taloudesta ja Suomen 
työmarkkinajärjestelmästä, johon olen myös liittänyt mukaan selvityksen 
Työväenliikkeen kirjaston työehtosopimuksesta. Toivon näiden töiden olevan myös 
avuksi oppisopimusopiskelijoillemme heidän työssään. Omissa töissään he 
käsittelevät mm. organisaatiotamme ja organisaatiomme taloutta. Samoin kuvaus 
kirjaston logistisesta prosessista voi olla heille hyödyksi. Samalla tämä voisi olla 
johtamisen apuväline suunniteltaessa tulevaisuuden strategisia valintoja.

Työväenliikkeen kirjasto on julkisyhteisö eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa, olen 
käyttänyt työni rakenteen mallina internetistä löytämääni Anne Ruonalan Kotkan 
kaupunginkirjaston logistinen prosessi: aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, 
varastointi ja  poistaminen” omassa JET -koulutuksessaan tekemää työtä. Samoin olen 
käyttänyt Työväenliikkeen kirjaston oppisopimusopiskelijoiden Alpo Väkevän ja 
Virpi Hentilän töitä, koska olen toiminut heidän työpaikkaohjaajanaan heidän 
opiskelujensa aikana. Katson tämän ohjaamisen olleen minulle itselleni oppimista 
katsomaan asioita laajemmasta näkökulmasta ja  ikään kuin johtamisen kannalta.

3



1. JOHDANTO

Tarkastelen työssäni Työväenliikkeen kirjaston logistista prosessia, johon kuuluu 
aineiston valinta ja hankinta, luettelointi, lainaus-ja palautustapahtumat, varastointi ja 
poistaminen.

Lainaustoiminta asiakaspalveluprosessina on kirjaston ydinprosessi, johon kuuluu 
välitön asiakaspalvelu eli aineiston lainaus, palautus, kaukopalvelu, aineiston 
varaaminen ja  tietopalvelu. Muissa logistisen prosessin osa-alueissa ei ole välitöntä 
yhteyttä asiakkaaseen, vaan toimintoja, jolla aineisto saatetaan asiakkaan 
käytettäväksi. Ne ovat välillisiä asiakaspalveluprosesseja.

Työväenliikkeen kirjaston vuotuisesta aineistonhankinnasta on valtaosa kirjoja ja 
lehtiä. Muun aineiston hankinta on niin vähäistä, että keskityn kuvaamaan pääosin 
kirjanmuotoista aineistoa.

Esittelen työssäni Työväenliikkeen kirjaston toiminta-ajatuksen, arvot ja vision. 
Kirjastolla ei ole kirjattua aineiston hankinta-, varastointi-ja poistostrategiaa. Toivon, 
että tästä työstä olisi apua niiden työstämisessä. Kirjastossamme on viime vuosina 
työvoima vaihtunut melko paljon. Siksi katsoin aiheelliseksi koota aineiston kirjaston 
perustehtävistä ja  niiden suhteesta toisiinsa. Samalla ne muodostavat kokonaisuuden, 
jota voidaan ajatella prosessinomaisena, jatkuvana työvaiheiden jatkumona. Prosessin 
yhdestä osasta oppisopimusoppilas on tehnyt oman alaprosessinsa ja siinä kuvataan 
Työväenliikkeen kirjaston päivystystä eri työvaiheineen. Samoin voidaan muista 
logistisen prosessin osista työstää omat alatyövaiheensa. Näin voitaisiin kuvata kaikki 
kirjastotoimintaan kuuluvat olennaiset työvaiheet.

Sain idean tähän työhön kouluttaja Matti Vilkkumaalle tekemistäni tehtävistä ja siksi 
liitän myös sen osaksi näyttö töitäni. Niiden tehtävien avulla pyrin kuvaamaan 
Työväenliikkeen kirjaston nykytilannetta. Tämän työn lisäksi olen tehnyt erilliset työt 
yhdistyksen esimerkiksi Työväenliikkeen kirjaston taloudesta ja Suomen 
työmarkkinajärjestelmästä, johon olen myös liittänyt mukaan selvityksen 
Työväenliikkeen kirjaston työehtosopimuksesta. Toivon näiden töiden olevan myös 
avuksi oppisopimusopiskelijoillemme heidän työssään. Omissa töissään he 
käsittelevät mm. organisaatiotamme ja organisaatiomme taloutta. Samoin kuvaus 
kirjaston logistisesta prosessista voi olla heille hyödyksi. Samalla tämä voisi olla 
johtamisen apuväline suunniteltaessa tulevaisuuden strategisia valintoja.

Työväenliikkeen kirjasto on julkisyhteisö eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa, olen 
käyttänyt työni rakenteen mallina internetistä löytämääni Anne Ruonalan Kotkan 
kaupunginkirjaston logistinen prosessi: aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, 
varastointi ja  poistaminen” omassa JET -koulutuksessaan tekemää työtä. Samoin olen 
käyttänyt Työväenliikkeen kirjaston oppisopimusopiskelijoiden Alpo Väkevän ja 
Virpi Hentilän töitä, koska olen toiminut heidän työpaikkaohjaajanaan heidän 
opiskelujensa aikana. Katson tämän ohjaamisen olleen minulle itselleni oppimista 
katsomaan asioita laajemmasta näkökulmasta ja  ikään kuin johtamisen kannalta.

3



2.1 Työväenliikkeen kirjaston organisaatio

Työväenliikkeen kiijasto on tieteellinen erikoiskirjasto, joka on perustettu vuonna 
1987. Kirjasto toimii opetusministeriön alaisuudessa ja  sen rahoitukseen anotaan 
vuosittain opetusministeriön veikkausvoittovaroista valtionavustusta sekä varsinaiseen 
toimintaan että projektitoimintaan. Kirjaston toiminnasta päättää itsenäisesti 
Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n jäsenyhteisöjen edustajista valittu hallitus. 
Kirjastonjohtaja esittelee käsiteltävät asiat hallitukselle.

Yhdistyksen asioista päättää kevät-ja syysvuosikokous, johon osallistuu valtakirjalla 
eri jäsenyhteisöjen edustajat. Syysvuosikokouksessa käsitellään Työväenliikkeen 
kirjaston toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja  kevätvuosikokouksessa 
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokousedustajat valitsevat 
keskuudestaan hallituksen jäsenet. Hallitus päättää mm. henkilökunnan 
palkkaamisesta, hyväksyy toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja  vuotuisen 
budjetin vuosikokoukselle esitettäväksi. Lisäksi se päättää kirjaston kehittämisen 
periaatteista ja  valvoo kirjaston toimintaa sekä antaa tarkempia määräyksiä mm. 
kirjaston työn organisoinnista.

Tärkein sidosryhmä Työväenliikkeen kirjaston toimeenpanossa on Työväenperinne -  
Arbatartradition ry. Säännöissä on määritelty sen tehtävä kirjaston ylläpitäjänä ja  se 
toimii kirjaston taustaorganisaationa, jonka kautta kanavoidaan opetusministeriön 
työväenperinteen määrärahoja. Kehysorganisaation (Työväenperinne ry:n) 
jäsenyhteisöt muodostuvat poliittisen työväenliikkeen järjestöistä, 
ammattiyhdistysliikkeen järjestöistä, työväenliikkeen sivistysjärjestöistä, 
urheiluliikkeestä ja joistakin työväenliikkeen liikelaitoksista.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat muut työväenperinnelaitokset, joita ovat 
Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväen 
Muistitietotoimikunta, Työväen Keskusmuseo sekä Työväen historian ja  perinteen 
tutkimuksen seura. Ne julkaisevat yhdessä mm. vuosittain ilmestyvää 
Työväentutkimus-lehteä. K irjastoja arkistot sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan. 
Työväen A rkisto ja Työväenliikkeen kirjasto sijaitsevat samassa portaassa. Kansan 
Arkistoon on matkaa noin kilometri ja  Ammattiyhdistysarkistoon muutama sata 
metriä. Kirjasto on mukana myös Työväen Arkiston ja  Kansan Arkiston 
nuorisokuvaprojektissa. Kirjasto anoo vuosittain Työväenperinne ry:n nimissä 
opetusministeriön projektirahoitusta yhteisille projekteille. Laitosten fyysinen 
läheisyys tuo etua kirjastolle, koska asiakkaat voivat käyttää helposti näiden kaikkien 
laitosten palveluja hyväkseen samalla käynnillä.

Kirjasto luetteloi aineistonsa erilliskirjastona Kansalliskirjaston Helka-tietokantaan. 
Kirjaston Helka-yhteistyö on sujunut hyvin. Kirjasto luetteloi aineistonsa joko Helka- 
tai Arto -tietokantoihin ja  lainaa aineistonsa Voyager-kirjastojärjestelmän 
lainausjärjestelmällä. Vuonna 2007 on tarkoitus hakea ”Suomi tietoyhteiskunnaksi” - 
määrärahoista lisärahoitusta Helsingin yliopiston kirjaston ja  Työväenliikkeen 
kirjaston pienpainatteiden digitointihankkeeseen. Kirjastolla on tekeillä Kalevi Sorsa — 
bibliografia, jonka työtä ohjaa bibliografiatyöryhmä. Sen jäsenet ovat Helsingin

2. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

4



2.1 Työväenliikkeen kirjaston organisaatio

Työväenliikkeen kiijasto on tieteellinen erikoiskirjasto, joka on perustettu vuonna 
1987. Kirjasto toimii opetusministeriön alaisuudessa ja  sen rahoitukseen anotaan 
vuosittain opetusministeriön veikkausvoittovaroista valtionavustusta sekä varsinaiseen 
toimintaan että projektitoimintaan. Kirjaston toiminnasta päättää itsenäisesti 
Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n jäsenyhteisöjen edustajista valittu hallitus. 
Kirjastonjohtaja esittelee käsiteltävät asiat hallitukselle.

Yhdistyksen asioista päättää kevät-ja syysvuosikokous, johon osallistuu valtakirjalla 
eri jäsenyhteisöjen edustajat. Syysvuosikokouksessa käsitellään Työväenliikkeen 
kirjaston toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja  kevätvuosikokouksessa 
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokousedustajat valitsevat 
keskuudestaan hallituksen jäsenet. Hallitus päättää mm. henkilökunnan 
palkkaamisesta, hyväksyy toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja  vuotuisen 
budjetin vuosikokoukselle esitettäväksi. Lisäksi se päättää kirjaston kehittämisen 
periaatteista ja  valvoo kirjaston toimintaa sekä antaa tarkempia määräyksiä mm. 
kirjaston työn organisoinnista.

Tärkein sidosryhmä Työväenliikkeen kirjaston toimeenpanossa on Työväenperinne -  
Arbatartradition ry. Säännöissä on määritelty sen tehtävä kirjaston ylläpitäjänä ja  se 
toimii kirjaston taustaorganisaationa, jonka kautta kanavoidaan opetusministeriön 
työväenperinteen määrärahoja. Kehysorganisaation (Työväenperinne ry:n) 
jäsenyhteisöt muodostuvat poliittisen työväenliikkeen järjestöistä, 
ammattiyhdistysliikkeen järjestöistä, työväenliikkeen sivistysjärjestöistä, 
urheiluliikkeestä ja joistakin työväenliikkeen liikelaitoksista.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat muut työväenperinnelaitokset, joita ovat 
Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväen 
Muistitietotoimikunta, Työväen Keskusmuseo sekä Työväen historian ja  perinteen 
tutkimuksen seura. Ne julkaisevat yhdessä mm. vuosittain ilmestyvää 
Työväentutkimus-lehteä. K irjastoja arkistot sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan. 
Työväen A rkisto ja Työväenliikkeen kirjasto sijaitsevat samassa portaassa. Kansan 
Arkistoon on matkaa noin kilometri ja  Ammattiyhdistysarkistoon muutama sata 
metriä. Kirjasto on mukana myös Työväen Arkiston ja  Kansan Arkiston 
nuorisokuvaprojektissa. Kirjasto anoo vuosittain Työväenperinne ry:n nimissä 
opetusministeriön projektirahoitusta yhteisille projekteille. Laitosten fyysinen 
läheisyys tuo etua kirjastolle, koska asiakkaat voivat käyttää helposti näiden kaikkien 
laitosten palveluja hyväkseen samalla käynnillä.

Kirjasto luetteloi aineistonsa erilliskirjastona Kansalliskirjaston Helka-tietokantaan. 
Kirjaston Helka-yhteistyö on sujunut hyvin. Kirjasto luetteloi aineistonsa joko Helka- 
tai Arto -tietokantoihin ja  lainaa aineistonsa Voyager-kirjastojärjestelmän 
lainausjärjestelmällä. Vuonna 2007 on tarkoitus hakea ”Suomi tietoyhteiskunnaksi” - 
määrärahoista lisärahoitusta Helsingin yliopiston kirjaston ja  Työväenliikkeen 
kirjaston pienpainatteiden digitointihankkeeseen. Kirjastolla on tekeillä Kalevi Sorsa — 
bibliografia, jonka työtä ohjaa bibliografiatyöryhmä. Sen jäsenet ovat Helsingin

2. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

4



yliopiston kirjastosta, Eduskunnan kirjastosta, Valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastosta sekä Työväen Arkistosta. Työväenliikkeen kirjaston toiminta on vahvasti 
kytköksissä Kansalliskirjaston toimintaan.

Kirjastossa työskentelee tällä hetkellä kirjastonjohtajan lisäksi kaksi kirjastonhoitajaa, 
yksi osa-aikainen kirjastovirkailija, atk-tukihenkilö, kaksi oppisopimusoppilasta, 
siviilipalvelusmies ja  siistijä.

Työväenliikkeen kirjaston organisaatiokaavio

(Lähteet: Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelma 2007, Työväenperinne ry:n säännöt, 
Työväenliikkeen kirjaston johtosääntö, Väkevä 2005, 4).

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Toiminta-ajatus

Työväenliikkeen kirjaston tarkoituksena on toimia työväestön historian ja 
työväenliikkeen historian tieteellisenä erikoiskirjastona, jolloin se hankkii ja asettaa 
käyttöön tämän erityisalueensa kirjallisuutta ja  muuta aineistoa sitä tarvitsevien 
hyödynnettäväksi. Kirjaston tehtävänä on työväen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja 
kehittäminen.

Kirjaston toiminta-ajatus on kirjattu vuonna 1990, siihen on tehty lisäys vuonna 2004 
(Lumiala). Arvot ja  visio ovat kirjattu vuonna 2004 (Lumiala).

Arvot

Kirjaston arvot perustuvat työväenliikkeen perinteisiin arvoihin: tasa-arvoon, 
solidaarisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
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Visio

Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallista ja 
kansainvälistä työväenliikettä, työväestöä ja  työväenperinnettä käsittävää aineistoa.

Näitä toteuttaakseen kirjaston aineistolla on sen erityisalueen mukainen 
hankintapolitiikka, kokoelmien hoitoja käyttökuntoon saattaminen sekä yksityisten 
että yhteisöjen tiedontarpeen palveleminen.

2.3 Toiminnan tunnuslukuja

Tällä hetkellä 11.1.2007 ei vuoden 2006 tilastoja ole vielä käytettävissä, joten käytän 
vuoden 2005 toimintakertomuksessa olleita lukuja kuvauksessani. Työväenliikkeen 
kirjastoa koskevaa lainsäädäntöä ovat mm.

Valtionavustuslaki (688/2001) Laissa säädetään perusteista ja  menettelyistä, joita 
noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia tai tuenluontoista rahoitusta tietyn 
toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus-ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä 
(1054/2001 +muutokset)
Laissa säädetään mm. raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja  vedonlyöntipelien tuottoa 
vastaavien määrärahojen jakosuhteesta edunsaajille.

Suomen tekijänoikeuslaki,
Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY
Työväenliikkeen kirjastoa hallinnoi sen katto-organisaation Työväenperinne — 
Arbetartradition ry:n säännöt.

Kirjaston kokoelma koostuu Työväen Arkiston ja  Kansan Arkiston kirjastolle 
lahjoittamista kirja-ja lehtikokoelmista sekä vuoden 1987 jälkeisistä 
uutuushankinnoista ja  lahjoituksista.

Kirjaston kokoelmassa oli 31.12.2005 noin 115 000 monografiaa ja  noin 30 000 
pienpainatetta sekä noin 5 000 aikakaus-ja sanomalehtinimekettä. Kirjaston 
avokokoelmassa oli noin 30 000 nidettä.

Kirjasto sai lahjoituksina sekä yksityisiltä henkilöiltä että yhdistyksiltä yhteensä 4 518 
kirjaa, 588 pienpainatetta ja  520 kausijulkaisujen vuosikertaa.

Kirjastoon ostettiin 598 kirjanidettä ja  lahjoituspyyntöinä saatiin sekä yksityisiltä 
henkilöiltä että yhteisöiltä 301 nidettä. Kotimaisia lehtiä ostettiin 35 nimekettä ja 
ulkomaisia 9 nimekettä. Lahjoituspyynnöillä ja  lahjoituksilla saadulla aineistolla on 
suuri taloudellinen merkitys kirjastolle.

Vuonna 2005 kokoelmasta ja  lahjoituksista poistettiin 3 403 kirjaa, 150 pienpainatetta 
ja  507 lehti vuosikertaa. Työväen keskusmuseoon Tampereelle ja  Työttömien 
yhdistyksille kirjasto lahjoitti 280 kirjaa.
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Kirjaston lehtikokoelmassa oli luettavana 241 lehteä, joista 204 nimekettä oli saatu 
lahjoituksina.

Kirjaston kirjakokoelman luettelot 31.12.2005 olivat:

Helka-kokoelma: 57 586 nidetietuetta

Työväen bibliografiat: 13 368
-osuustoimintakokoelma

Kortisto luettelo: 20 000

Arto-tietokanta: 9 229

Kalevi S orsa-b ib liog rafia t 046

Luetteloimaton kokoelma sisälsi noin 40 000 monografiaa ja  30 000 pienpainatetta 

Kirjasto luetteloi Helka-tietokantaan 7 375 monografiaa ja  360 aikakauslehteä. 

Kirjaston käyttötilasto 31.12.2005 oli:

Asiakaskäynnit 8 156

Kotisivukäynnit 16 420

Kotilainat 34 921

Kaukolainat 748

Lukusalilainat 1 382

Videolainat 10

Muista kirjastoista tilattiin 255 kaukolainaa kirjaston asiakkaille. Vuonna 2005 tehtiin 
347 tiedonhakua. Kirjastoon tutustui erilaisia ryhmiä ja  kirjaston tiloissa kokoontui 
erilaisia yhdistyksiä.

(Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n Toimintakertomus 2005)

Talous 31.12.2005

Työväenliikkeen kirjaston talous perustuu vuosittaiseen valtionapuun. Kirjasto sai 
vuonna 2005 toiminta-avustusta 285 000 euroa. Toiminta-avustuksen lisäksi 
Työväenperinne ry sai projektitoiminnan valtionapua 37 000 euroa. Projektitoiminta 
on tasekirjassa eritelty omana alueenaan.

Työväenliikkeen kirjaston keskeiset kustannuserät vuonna 2005 olivat:

Palkat 139 226,17 € 48,85 %
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Lakisääteiset sosiaalikulut 28 577,85 € 10,03 %
Muut sosiaalikulut 2 602,55 € 0,91 %
Henkilökunnan koulutus 1 405,20 € 4,93 %
Päivärahat/matkat 912,28 € 0,32 %
Poistot 390,15 € 0,14 %
Huoneistokulut 100 758,82 € 35,35 %
Kirjaston yleiskulut 50 611,64 € 17,76%
Muut kulut 45 628,68 € 16,00%

(Lähde: Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n Tasekirja 31.12.2005)

Olen eritellyt tarkemmin mm. Työväenperinne ry:tä koskevan yhdistyksen 
taloushallinnon kaavan omana työnään
YHDISTYSTEN TALOUSHALLINTO (Työväenperinne -  Arbetartradition ry:ssä

KIRJASTON LOGISTINEN PROSESSI

3.1 Logistiikka on yhteistyötä ja tervettä järkeä

Logistiikka on terminä käytetty 1950-luvulta lähtien. Termin suomennos tulee 
logistiikkaan läheisesti liittyvästä englanninkielisestä termistä ”materials 
management” = materiaalihallinto = materiaalitalous = logistiikka.

Logistiikka on prosessi, jonka avulla hallitaan materiaalivirtaa ja  siihen liittyvää 
palvelua ja  tietovirtaa siten, että toiminnan laatuja kustannustehokkuus 
maksimoituvat (Sartjärvi). Logistiikkaan liittyy myös ohjaamista ja  suunnittelua, 
tilausten käsittelyä, hankintaa, tilausten valvomista ja  toteuttamista eli 
tavarankäsittelyä, kuljettamista varastoimista ja  asiakirjojen tuottamista (Sakki).

Logistiikka vaatii onnistuakseen kaikkien yrityksen osien, osastojen, henkilöiden jopa 
sidosryhmien yhteistyötä. Logistiikan keskeinen perusta on kokonaisvaltainen 
ajattelutapa. Osatarkastelusta edetään kokonaisuuksien hallintaan. Keskeistä 
logistiikassa ovat yrityksessä ja  yritysten välillä liikkuvat tavaravirrat ja  niihin liittyvät 
pääoma-, tieto-, ja  kierrätysvirrat (Imppola).

Logistisen ohjauksen perustana pidetään tietovirtaa. Se on ihmisen ja  eri 
organisaatioiden välistä kanssakäymistä, jossa informaation laatuja nopeus ovat 
avainasemassa. Tietovirran voidaan katsoa olevan koko logistiikan liikkeelle 
panevaksi virraksi; ilman tiedonsiirtoa asiakkaat eivät tiedä, mitä yrityksillä on heille 
tarjota ja  millaisin ehdoin eivätkä yritykset tietäisi mitä toimittaa, milloin ja kenelle 
(ML).

Materiaalin ohjaus on toimintaa, jossa käytettävissä olevien resurssien avulla pyritään 
saavuttamaan yrityksen materiaalihallinnolle asetetut tavoitteet. Tämä on mahdollista 
vain tietojärjestelmän avulla, joka antaa tarpeelliset tiedot erilaisten raporttien ja 
tilastojen muodossa.

Kysyntä saa aikaan materiaalivirrat ja  siitä lähtevä tietovirta käynnistää 
materiaalitoimintojen sarjan. Materiaalivirtaus on herkkä kysynnän vaihteluille. 
Kysynnän saa aikaan tieto, informaatio, jota asiakas on yrityksen tuotteista saanut
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esimerkiksi mainonnan, esitteiden ym. välityksellä. Tieto on kaksisuuntaista, jossa 
sekä asiakas että myyjä (kirjasto) saavat toinen toisiltaan toimintansa edellyttämää 
tietoa. Logistiikan voisi sanoa elävän tiedosta. Tilausvirta (kirjasotossa lainaus) on osa 
tietovirtaa, joka kuten materiaalivirtakin voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 
tietovirtaan (Mt.).

3.2 Kirjaston logistinen prosessi

Voittoa tuottavissa tuotanto-ja liikelaitosten logistisissa prosesseissa aineisto 
hankitaan ensin varastoon ja sen kiertonopeutta seurataan tarkasti. Kirjastossa 
aineiston varastointi on prosessin viimeinen vaihe ja  se on aineiston pysyvä 
säilytyspaikka ja siellä olevan aineiston käyttöaste on vähäisempi kuin muualla olevan 
aineiston. Varastossa olevaa aineistoa poistetaan harvemmin.
Kirjaston logistinen prosessi eroaa tuotanto-ja liikelaitosten prosesseista siten, että 
varastointi on prosessin viimeinen eikä ensimmäinen vaihe, kuten voittoa tuottavissa 
yrityksissä (Ruonala 2004, 7).

3.2.1 Kirjaston logistiseen prosessiin käytettyjä termejä 

Tässä työssä käytettyjen termien selityksiä.:

1. Aineiston toimittaja = mm. kustantajat, kustantajien ja muiden 
aineistomuotojen esitteet, k irja-ja musiikkikaupat, sähköinen 
verkko, kustantajien edustajat, yksityiset henkilöt tai yhteisöt, eri 
yliopistojen julkaisutahot.

2. Aineiston valinta ja  hankinta = mm. kirjastossa tapahtuva aineistoon 
tutustuminen, valinta esitteistä, hankintatoivomukset, aineiston 
tilaaminen, tilausten vieminen hankintajärjestelmään.

3. Luettelointi, dokumentointi = kirjastossa tapahtuva luettelointityö, 
asiasanoitus, indeksointi ja  aineiston käyttökuntoon saattaminen.

4. Kirjaston kokoelmat = uuden aineiston siirtyminen kirjaston 
kokoelmiin joko lainattavaksi tai käsikirjastoon.

5. Asiakas logistiikan osana = lainaus, palautus, tietopalvelu, aineiston 
varaaminen, asiakkaiden tekemien hankintaehdotusten käsittely, 
varastoidun aineiston lainaus ja  poistetun aineiston ostaminen.

6. Varastointi = kirjastossa tehtävää aineiston siirtoa varastoon, josta 
aineisto on edelleen asiakkaiden käytettävissä.

7. Poistaminen = aineiston poistaminen kirjaston kokoelmista ja 
aineistorekisteristä. Aineiston jatkokäsittelyä on sekä sen myynti, 
lahjoittaminen muualle tai sen käsitteleminen jätteeksi. Poistaminen 
saattaa aiheuttaa uuden vastaavan kirja- tai lehtinimekkeen 
hankinnan (Mt., 2004).
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(Lähteet: Imppola, Jorma: Logistiikan peruskurssi - Uusittu luentomateriaali, Vaasan yliopiston 
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Jouni: Logistinen prosessi. 4.uud. p. [Espoo]: [J. Sakki], 1999. -  Sartjärvi, Timo: Logistiikka 
kilpailutekijänä : Tavaroiden varastoinnista tilausohjautuvaan logistiikkaan [Helsinki] : Suomen 
Kuljetustaloudellinen yhdistys, 1992. -  Ruonala, Anne: Kotkan kaupunginkirjaston logistinen prosessi: 
aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, varastointi ja  poistaminen, 2004.)

4. AINEISTON HANKINTA

Vuodesta 1995 lähtien Suomessa on kustannettu kirjallisuutta vuosittain noin 12 000 
kappaletta. Vuonna 2005 kustannettiin Suomessa 13 667 kirjanimekettä. 
Kustannettujen sanomalehtien määrä on pysytellyt noin 200 kappaleessa, joskin pientä 
laskua on tapahtunut vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 1995 ilmestyi Suomessa 231 
sanomalehteä ja  vuonna 2005 205 lehteä. Aikakauslehtien (vähintään neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvien) määrä oli vuonna 1995 3 395 kappaletta ja  vuonna 2005 
ilmestyi 3 462 aikakauslehteä. Aikakauslehtien määrä on pysytellyt noin 3 500 
nimekkeessä vuosittain. Maailmassa ilmestyy vuosittain miljoonia kirja-, ja  
lehtinimekkeitä.
(Suomen tilastokeskus: http ://www. stat. fi/tup/suoluk/suoluk kulttuuri ,html#kulttuuri).

Kokoelmien hallinnan ja  suunnittelun välttämätön työkalu on kokoelmien 
kehittämispolitiikkaa ohjaava hankintaohjelma. Kirjattu politiikka ja  ohjelma takaavat 
jatkuvuuden ja  pysyvyyden kokoelmien kehittämisessä silloinkin kun valintaa tekevät 
ihmiset vaihtuvat. Hankintaohjelmaan tulisi esittää ja  kirjata voimassaoleva käytäntö 
ja  ne päämäärät ja  tavoitteet, joihin pyritään. Se auttaa myös kokoelmien kehittämisen 
syvällisempää tuntemusta ja  hankintapolitiikan kehittämistä (Wilen 1993, 23).

Aineiston valinnassa ja  hankinnassa tarvitaan asiantuntemusta aineiston tuotannosta ja 
sisällön arvioinnista. Nykyaikana tarvitaan yhä moninaisempaa aineiston tuntemusta 
kirjastojen laajentaessa hankintaansa mm. musiikin, videoiden, cd-romien, 
multimedian, tietokantojen ja  tietokoneohjelmien suhteen, jolloin käytettävissä olevan 
aineistomäärärahan käytön suunnittelu on tarpeen (Ruonala 2004, 7).

Kirjaston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 on asetettu tavoite asettaa kokoelma- 
ja  hankintapoliittinen työryhmä valmistamaan hankintaohjelman ja  aloittamaan 
kokoelmakartoituksen (Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n toimintasuunnitelma 2007, 6).

Työväenliikkeen kirjastossa ostettiin 598 kirjanimekettä vuonna 2005. Sekä uiko- että 
kotimaisia sanom a-ja aikakauslehtiä ostettiin yhteensä 44 lehtinimekettä 
(Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n toimintakertomus 2005, 8-11).

4.1 Aineistomääräraha

Aineiston hankintaan käytettiin vuonna 2005 rahaa 13 671 euroa, joista kirjoihin 
11 838 euroa ja  lehtiin 1 833 euroa. (Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n toimintakertomus 
2005, 8-11).

Kirjaston talousarvioesityksessä opetusministeriölle vuodelle 2007 varataan 
monografiauutuushankintaan 20 000 euron määräraha ja  sanom a-ja aikakauslehtiin
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3 000 euroa. Kokoelman arvellaan kasvavan sekä ostoilla, julkaisupyynnöillä että 
lahjoituksilla noin 1 000 niteen verran vuonna 2007 (Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n 
toimintasuunnitelma 2007, 6).

Kirjaston aineistomäärärahan käyttö on joustavaa. Aineiston hankintaa ovat 
vaikeuttaneet yllättävät taloudelliset muut menot, esimerkiksi vuonna 2003 muutto 
uusiin tiloihin. Tulevassa hankintapolitiikassa määrärahan seurantaa todennäköisesti 
kehitetään. Seurannassa tulisi hyödyntää sesonkiaikoja, jolloin kustantajat julkaisevat 
uutuuskirjojaan. Aineistomäärärahalla on suora vaikutus lainauslukuihin, sillä 
ostettujen nimekkeiden määrä vaikuttaa lainausmääriin lisäten niitä. Siihen vaikuttaa 
myös oikein kohdennettu hankintapolitiikka.

4.2 Aineiston valinta

Työväenliikkeen kirjaston hankintapolitiikka ei ole kirjattu paperille. Kirjaston 
johtosäännöstä ja  kirjastoa hallinnoivan Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n 
säännöistä voi päätellä hankintatehtävän suunnan. Kirjaston johtosäännön mukaan 
kirjasto toimii työväestön ja  työväenliikkeen historian erikoiskirjastona, jolloin se 
hankkii ja  asettaa käytettäväksi kirjallisuutta ja  muuta aineistoa tältä alueelta 
hankintakohteinaan erityisesti poliittinen historia, sosiaali- ja  taloushistoria sekä 
kulttuurihistoria (Työväenliikkeen kirjaston johtosääntö 1986).

Koska kirjaston johtosäännön määritelmä hankittavasta materiaalista on liian suppea, 
ei siitä ole apua käytännön työssä. Kirjatun hankintapolitiikan puute aiheuttaa sen, että 
hankintaa tekevällä täytyy olla tarpeeksi pitkä työkokemus Työväenliikkeen 
kirjastossa ja  kirjastolle tärkeiden aihealueiden tuntemusta (Väkevä 2005, 10).

Kirjastonhoitaja Raija Kangas teki tarkemman alustavan selvityksen Työväenliikkeen 
kirjaston hankintapolitiikan nykytilanteesta JET-kouluttaja Matti Vilkkumaan 
antamien tehtävien perusteella. Tässä selvityksessä hän hyödynsi 
oppisopimusopiskelija Alpo Väkevän työtä ja  vuonna 1990 Tarja Nikanderin tekemää 
pro gradu -työtä (Kangas 2006, 5-9).

Työväenliikkeen kirjaston hankinnoista vastaa hankintaryhmä, jonka muodostaa 
kirjastonjohtaja. Koko henkilöstö voi esittää hankintaehdotuksia ryhmälle, joka niiden 
perusteella valitsee aineiston. Tärkeimmät kriteerit aineiston valitsemiseen ovat 
aineiston vastaavuus hankintapolitiikkaan nähden ja  julkaisujen hinta. Kaikki 
hankittava aineisto ei välttämättä vastaa hankintapolitiikkaa. Julkaisuja pyydetään 
lahjoituksina pienkustantajilta, omakustanteina ja  suomalaisten yliopistojen julkaisuja, 
poikkeuksena Tampereen yliopiston kirjasto, joka ei lahjoita julkaisujaan (Mt. 2006,
7).

Tieteellisten kirjastojen merkitys on tutkimuksen ja  tiedeyhteisön kannalta 
merkityksellinen ja  niissä keskitytään ensisijaisesti oman vastuualueen tutkimus-ja 
kehittämistyössä tarvittavien aineistojen ja  tietojen hankkimiseen, säilyttämiseen ja 
välittämiseen. Tieteellisten kirjastojen tärkeimpiä sidosryhmiä ovat yliopistot, 
korkeakoulut ja  tutkimuslaitokset. Verkottuvassa kirjastolaitoksessa myös myönteinen 
asenne tiedon vaihtamista kohtaan on tärkeää, jolloin kirjastojen tietopalvelua voi 
hyödyntää asiakastyössä paremmin ( Kangas, Sinikka 1995, 82-84). Kaikkea ei tarvitse 
hankkia itse. (Kangas 1995, 37-87, teoksessa Tiikerinloikka : kirjastot tiedon viidakossa, 
Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 1995).
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Aineiston hankintapolitiikkaan tulisi kirjata aineiston monet valintakriteerit, jotka 
kaikki tulisi ottaa huomioon aineistoa valitessa. Valintakriteerit tulisi pohtia tarkkaan 
ottaen huomioon aikaisemmin tehdyt kirjalliset työt. Aineiston valinta on kirjaston 
tärkeimpiä tehtäviä, joka vaatii aikaa ja kokemusta ja  asiakaspalautteen huomioimista, 
jotta aineistomäärä kohdentuu käyttöä ja  kysyntää vastaavaksi.

Aineisto tilataan usein valinnan perusteella niin, että sitä ei näe ennen kuin se saapuu 
kirjastoon. Valinta tehdään kustantajien ja antikvariaattien ennakkolistoilta tai 
kirjastonjohtaja käy valitsemassa sen antikvariaatista. Asiakaspalvelussa päivystävä 
virkailija käy lehdistä läpi kirjamainoksia valitsemalla ja  kopioimalla niistä 
hankintaehdotuksensa hankintaryhmälle. Kirjasto ottaa vastaan asiakkaiden 
hankintatoivomuksia, joita pyritään toteuttamaan ottamalla huomioon kirjaston 
valintakriteerit ja  sen hetkinen aineistomäärärahatilanne. Ellei ole mahdollista hankkia 
asiakkaan toivomaa kirjaa, voi sen tilata kaukolainaksi muualta. Kirjasto ei tee 
kaukolainapyyntöjä Helsingin alueelle.

Aineistolahjoituksissa ja  -lahjoituspyynnöissä pyritään myös ottamaan huomioon 
valintakriteerit. Kirjoja vastaanottaessaan kirjasto ei sitoudu liittämään teoksia 
kokoelmiinsa.

4.3 Aineiston hankintakanavat 

Ostot

Tieteellisissä kirjastoissa on erilaisia tapoja hankkia aineistoa kokoelmiinsa. Tavallisin 
näistä tavoista on ostot, joissa käytetään kaupallisia myyntikanavia: kirjakauppoja, 
välitys-ja keskusliikkeitä, kustantajien suoramyyntiä ja  erikoiskanavia (esim. 
postimyynti, kirjakerhot) sekä antikvariaatit. Pääosa äänitteistä hankitaan 
erikoisliikkeistä (musiikkikaupat, työväenliikkeeseen liittyviä äänitteitä hankitaan 
niiden kustantajilta suoraan). Ns. ei-kaupallisia myyntikanavia ovat tieteelliset seurat 
(jäsenyyden välityksellä), valtio ja  kunnat.

Vaihdot

Vaihdot ovat tavallinen tieteellisen informaation välityskanava, ja ne ovat myös vanha 
kirjastojen välinen yhteistoimintamuoto. Vaihtotoimintaa ohjataan kansainvälisin 
sopimuksin ja  konferenssein, ja  sen nykyinen toiminta perustuu UN ESCO n vuonna 
1959 hyväksymään sopimukseen. Vaihtotoiminnalla pyritään vähentämään eri maiden 
välistä eriarvoisuutta (esim. kehitysmaat). Vaihtosopimukset voivat olla laitosten 
välisiä kahdenkeskeisiä sopimuksia tai eri maiden hallitusten välisiä asiakirjoja 
(yleissopimuksia). Yleissopimuksella suositetaan kuhunkin maahan perustettavan 
kansallisen vaihtokeskuksen, joka toimii myös vaihtotoiminnan 
informaatiokeskuksena.

Suomessa hallitus on esittänyt (HE 104/2006) laiksi Tieteellisten seurain 
valtuuskunnasta. Tämän laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 
"Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.
Lailla ehdotetaan järjestettäväksi tieteellisten seurain yhteiselimenä toimivan 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan asema ja  tehtävä niin, että ne olisivat myös 
uudessa perustuslaissa edellytetyllä tasolla ja  että valtuuskunnan oikeushenkilöasema
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olisi selkeä. Valtuuskunnasta tulisi julkisoikeudellinen yhteisö., jonka toimintaan 
kuitenkin suurelta osin sovellettaisiin yhdistyslain säännöksiä. 
(http://finlex.fi/fi/esitvkset/he/2006/20060l04)

Vaihdoilla saadaan tieteellisten seurojen ja laitosten julkaisuja, raportteja, 
kongressijulkaisuja ja  väitöskirjoja. Vaihtotoiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja  sen 
tarkoituksena on levittää kyseisen laitoksen tai maan tutkimustuloksia, kartuttaa 
kokoelmia ja  solmia kansainvälisiä kulttuurisuhteita. Vaihtotoiminnan myönteisinä 
puolina voidaan pitää sitä, että kokoelmiin saadaan kirjallisuutta, jota muuten on  ̂
vaikea saada; kalliiden julkaisujen saaminen omia julkaisuja vastaan on "ilmaista”; 
rahan ja vieraan valuutan käyttöä ei tarvita; jos vaihdettava aineisto on saijajulkaisuja, 
kirjasto saa uudet osat tarvitsematta pitää silmällä niiden ilmestymistä; kirjastojen 
väliset hyvät suhteet hyödyttävät myös muuta hankintaa; vaihtamalla turvataan myös 
omien julkaisujen leviäminen. Vaihtotoiminnan haittana voisi pitää sitä, että kirjastot 
joutuvat ottamaan joskus vastaan aineistoa, jota eivät muuten hankkisi ja  vaihtojen 
hoidosta (kirjeenvaihto ym.) aiheutuu aika paljon työtä.

Lahjoitukset

Monet merkittävät kirjastot ovat saaneet alkunsa lahjoituksista, esim. ÄAB = Äbo 
Akademis bibhotek, HYK= Helsingin yliopiston kirjasto, TYK=Turun yliopiston 
kirjasto. Myös Työväenliikkeen kirjasto on perustettu Työväen Arkiston ja  Kansan 
Arkiston kirjakokoelmien pohjalta. Tieteelliset kirjastot saavat runsaammin 
lahjoituksia kuin yleiset kirjastot. Niillä on merkitystä kokoelmien täydentäjänä, tosin 
lahjoitukset eivät aina vastaa kirjastojen hankintaohjelmia.

4.3.1 Työväenliikkeen kirjaston aineiston hankintakanavia

Kirjatilausten pääasiallinen hankintakanava Työväenliikkeen kirjastossa on 
antikvariaarinen kirjakauppa Interfennica, josta kirjasto saa sovitusti alennusta 
tilauksista. Like-kustantamo antaa 30 %:n alennuksen kaikesta sen julkaisemasta 
aineistosta, joten tilaukset tehdään suoraan tähän kustantamoon. Akateeminen 
kirjakauppa on ulkomaisen kirja- ja  lehtihankintojen kanava. Viime aikoina tilauksia 
on tehty myös www.amazon.com -verkkokaupasta. Verkon kautta on tilattu myös 
aineistoa kirj a-antikvariaatti en pitämästä www. antikka.net fin kautta. Pienimpien 
kustantajien julkaisut tilataan usein suoraan heiltä, koska niitä on vaikea saada muuta 
kautta. Osuuskunta Vastapainon kaikki julkaisut tulevat automaattisesti kirjastoon. 
Kyseisen kustantamon julkaisuista kirjasto saa 50 %:n alennuksen. Muita mahdollisia 
hankintakanavia ovat esimerkiksi opetusministeriö, joka tarjoaa nk. vähälevikkistä 
kirjallisuutta valikoimalistaltaan ostettavaksi tietyllä määrärahalla.

Lahjoituksina kirjasto saa lähes kaikkien pyytämiensä suomalaisten yliopistojen 
julkaisut lukuun ottamatta Tampereen yliopiston julkaisuja, jotka täytyy ostaa.
Kirjasto pyytää erilaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä heidän julkaisemaansa aineistoa, 
joka soveltuu kirjaston aihepiiriin. Joidenkin laitosten lahjoituspolitiikasta on sellainen 
tuntuma, että he ovat kiristäneet lahjoituslinjaansa, eivätkä kaikki toiminta heiltä 
pyydettyä aineistoa.

Lahjoituspyynnöillä ja  lahjoituksilla on suuri merkitys aineiston hankinnassa, koska 
lahjoituksia saatiin sekä yhteisöiltä että yksityisiltä henkilöiltä yhteensä 4 518 kirjaa,
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4.4 Hankitun aineiston käsittely

Kirjastossa on sekä tilattua, lahjoituksena pyydettyä että lahjoitettua aineistoa varten 
omat kansionsa, johon kahdessa ensimmäisessä on kopio tilauksesta tai 
lahjoituspyynnöstä. Lahjoituksena saatua aineistoa varten on oma lomakkeensa, johon 
merkitään lahjoittajan yhteystiedot ja  lahjoitetun aineiston määrä ja  laatu (monografia, 
pienpainate, aikakausjulkaisu). Aineisto merkitään saapuneeksi kansioihin. Kansiot 
käydään alkuvuodesta läpi ja  kootaan tilausten/lahjoitusten tiedot merkittäväksi 
toimintakertomukseen. Tilattuihin kirjoihin merkitään takakannen sisäsivulle kirjan 
hinta ja  merkintä ”osto” luetteloijaa varten, jotta tämä voisi valita kirjan 
varastointitietueeseen oikean tilastointikategorian. Lahjoituspyyntöinä tulleisiin 
kirjoihin merkitään "ilmainen” , koska tilastoinnissa ei ole olemassa lahjoituspyyntöjä 
varten omaa kategoriaansa. Lahjoitettuun aineistoon merkitään "lahjoitus”.

Kirjastossa käytettiin PrettyLib -kirjastojärjestelmää ennen Helka-tietokantaan 
siirtymistä. Helka käyttää Voyager-kirjastojärjestelmää, jossa on viisi eri moduulia: 
lainaus, luettelointi, hankinta, raportointi ja  hallinta. Tietoliikenneyhteyksien vuoksi 
hankinta-ja raportointimoduuleja ei ole käytetty. Tilanne muuttunee 
lähitulevaisuudessa. Voyagerin hankintamoduulin käyttö mahdollistaisi myös 
kirjastoon logistiseen prosessiin kuuluvan rahavirran seurannan. Tähän rahavirtaan 
kuuluisi sekä aineiston hankintakulut että muut järjestelmässä olevat maksut, kuten 
sakkomaksut. Työväenliikkeen kirjastossa ei haluta käyttää tätä mahdollisuutta, vaan 
hankintamäärärahat tehdään oman kirjanpidon kautta myös tulevaisuudessa. Tilattava 
aineisto on tällä hetkellä merkitty PrettyLib -tietokantaan, josta voi tulostaa pitkiäkin 
kirjatilauslistoja. Tämä merkitsee tilausten kohdalla ylimääräistä työtä, koska tilattu 
aineisto täytyy merkitä myös PrettyLibiiin saapuneeksi. Kirjastonjohtaja hoitaa 
tilausten maksut. Näiden merkintöjen jälkeen saapunut aineisto sijoitetaan niille 
tarkoitettuun hyllyyn, josta työntekijät voivat ottaa aineistoa luetteloitavaksi.

588 pienpainatetta ja  520 kausijulkaisujen vuosikertaa. Lahjoituspyyntöinä saatiin 301
kirjaa. (Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n toimintakertomus 2005, 8-11).

5. AINEISTON LUETTELOINTI

Luettelointia ei aina liitetä osaksi kirjaston logistista prosessia. Aineistoon 
käyttökuntoon eli lainattavaksi saatettaessa luettelointi on olennainen osa 
Työväenliikkeen kirjaston työprosesseja. Jokainen teos luetteloidaan 
(dokumentoidaan) riittävin tiedoin, jotta se on löydettävissä kirjaston kokoelmista 
sekä teoksen tekijän, nimekkeen, aiheen, julkaisijan jne. mukaan. Luettelointi on 
aineiston sisällön kuvausta, jossa dokumentti kuvataan asiasanoilla (= indeksointi) 
ja/tai luokituksella, jotta se löytyisi asiakkaan tiedonhankinnassa. Luokitus on 
toisiinsa liittyvien aineiston sisältöjen systemaattista järjestämistä.

Työväenliikkeen kirjastossa aineiston luetteloinnilla on suuri merkitys. Kirjasto on 
avoinna yleisölle tiistaista perjantaihin klo 11.00-17.00. Asiakaspäivystys kestää siis 
kuusi tuntia neljänä päivänä viikossa. Yleinen työaika on 7,36 h/vrk, tosin siinä on 
nykyisin poikkeuksia. Yhdellä työntekijällä on kahden tunnin asiakaspäivystysvuoro 
päivän aikana, joten hänelle jää aikaa myös muihin töihin. Kaikki työntekijät pyritään 
opettamaan luetteloimaan. Perinteisesti luettelointi on mielletty kirjastonhoitajan
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Työväenliikkeen kirjasto on erilliskirjastona osa Kansalliskirjaston H elka-ja 
suomalaisen yliopistojen ja  korkeakoulujen yhteistä Linda-tietokantaa. Tämä 
yhteistyö edustaa hyvää verkottunutta työskentelytapaa, koska kerran luetteloitua 
aineistoa ei tarvitse luetteloida kahteen kertaan. Jos dokumentin tiedot ovat 
tietokannassa, siihen lisätään vain Työväenliikkeen kirjaston tunnukset, 
varastointitieto (= sijoituspaikka) ja  nide/niteet. Primaari-eli ensikertaista luettelointia 
tehdään harvoin. Luetteloituja tietueita voi imuroida myös Fennica-tietokannasta, 
johon pyritään luetteloimaan kaikki Suomessa painettuja myös ulkomailla Suomea 
koskeva aineisto. Usein käy niin, että mm. omakustanteet, pienpainatteet, paikalliset 
julkaisut jne. eivät ole missään tietokannassa ja  ne on luetteloitava itse.

Aineiston luetteloinnissa on sen sisällön tuntemus tärkeää, jotta se voitaisiin 
indeksoida ja  luokittaa. Vaikka luettelointitietueet poimitaan usein valmiina, on ne 
kuitenkin tarkistettava. Lisättävät asiasanat täytyy tarkistaa asiasanastoista. 
Työväenliikkeen kirjastossa käytetään YSA-asiasanastoa tai kirjaston omaa sanastoa 
(TLKA). Asiasanoittamisessa tulee olla johdonmukainen ja  asiakkaiden tiedontarpeen 
tuntemus on välttämätön. Luokitus on sisällön ilmaisemista tietyn hierarkkisen 
järjestyksen mukaan. Työväenliikkeen kirjastossa käytetään kirjaston omiin tarpeisiin 
sovellettua UDK -luokitusta. Tämä vaatii luetteloijalta kokoelmien tuntemusta. 
Kirjaston luokitusjärjestelmä on hyvin suppea kooste laajasta UDK -luokituskaavasta. 
Mielestäni ei ole mielekästä laittaa dokumentin bibliografiseen tietueeseen 
luokkamerkintää, koska sen näkyvyys on niin laaja ja  näin suppealla esityksellä ei saa 
dokumentin sisällön kaikkia merkityssuhteita esiin. Kirj aston käyttää omaa 
luokituskaavaa varastointitietueeseen, siis kirjastossa olevan sijaintipaikan 
merkitsemiseen. Kirjaston luettelointityö on tehtävä tarkasti ja  virheettömästi, koska 
se on Internetin välityksellä mahdollista kopioida kaikkialla maailmassa. Tästä syystä 
luetteloinnin ja  luokituksen tulisi olla myös kansainvälisesti korkeatasoista. Liian 
suppean luokituskaavan käyttäminen ei vastaa tätä tarkoitusta. Yhä useampi 
tieteelliset kirjastot ei enää merkitse luokitusta dokumentin bibliografiseen 
tietueeseen. Syynä on myös se, ettei sitä osata enää käyttää niin hyvin kuin 
aikaisemmin. Luokitus on tärkeää mm. lääketieteellisen kirjaston aineistonhaussa.

Luetteloinnin tason tulee vastata nk. yliopistokirjastojen välitasoa. Luetteloinnissa on 
useita eri tasoja, joista korkein on kansalliskirjaston tekemä 
kansallisbibliografiatasoinen luettelointi ja  pienin on Kuopiossa olevan 
varastokirjaston tekemä vähimmäistason luettelointi. Työväenliikkeen kirjaston 
henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua yliopiston järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin ja  sitä mahdollisuutta käytetään hyväksi. Koulutuksen avulla 
luetteloinnin taso pyritään pitämään tasaisena.

Oman lisänsä Työväenliikkeen kirjaston luettelointiin on tuonut PrettyLib -  
tietokannassa olleen aineiston konvertointi Helka-tietokantaan, johon on tullut nk. 
tuplatietueita. Työväenliikkeen kirjaston henkilökunta siivoaa jatkuvasti näitä 
tuplatietueita, joka merkitsee oman bibliografisen tietueen poistamista ja  tietokannassa 
jo olleeseen bibliografiseen tietueeseen lisätään Työväenliikkeen kirjaston merkinnät, 
varastointitiedot ja niteet. Tämä työ on kestänyt kolmatta vuotta ja  jatkuu myös 
tulevaisuudessa. Jos kyseistä bibliografista tietuetta ei ole Helka-tietokannassa, on se

työksi, koska hänellä katsotaan olevan riittävästi tietoja aineiston sisällön
analysoimiseen.
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työksi, koska hänellä katsotaan olevan riittävästi tietoja aineiston sisällön
analysoimiseen.
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Kirjasto luetteloi aineistonsa Marc21-Fin -formaatilla, joka on Suomessa olevien 
yliopistokirjastojen käyttämä luettelointiformaatti. Formaatti on lähivuosina 
muuttumassa Marc21 :ksi ja  se muuttaa hieman totuttuja luettelointikäytäntöjä, mutta 
vastaa muualla maailmassa käytettävää formaattia. Myös Suomen yleisten kirjastojen 
kanssa on käyty keskusteluja sen siirtymisestä käyttämään yhtenäistä formaattia, 
jolloin aineiston haku eri tietokannoista niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa 
tehostuu. Joulukuussa 2006 lähti Työväenliikkeen kirjastosta ensimmäinen mannerten 
välinen kaukolaina Australiaan.

5.1 Luettelointi kirjastonhoitaja Raija Kankaan vastuualueena

Kirjastonhoitaja Raija Kankaan yhdeksi vastuualueeksi on määrätty luettelointityö. 
Pyrkimyksenä olisi, että jokainen työntekijä luetteloisi aineistoa jollakin tasolla. 
Käytännössä luettelointityö on osoittautunut vähän hankalaksi, koska usealla uudella 
työntekijällä ei ole kirjastotyöstä täysin hahmottunutta kuvaa. Jotta luetteloinnin 
merkityksen ymmärtäisi, tulisi työssä mielestäni hahmottaa kirjastotyön logistisen 
prosessin eri vaiheet osaksi kokonaisuutta. Systematiikan hahmottaminen on auttaa 
myös luettelointityössä ja  sen merkityksen ymmärtämisessä. Luettelointi ei myöskään 
ole mikään yksittäinen tekijä kirjastotyössä, vaan osaset nivoutuvat toisiinsa pala 
palalta. Luettelointi on tarkkaa työtä ja  sen tason tulisi vastata Helsingin yliopiston 
kirjaston vaatimuksia. Kalevi Sorsa -bibliografiatyöntekijä kirjastonhoitaja Esa 
Hämäläinen on tehnyt ohjeita erilaisen aineiston poimintaan tietokannasta ja  aineiston 
luettelointiin.

Luetteloinnissa käytetään Marc21-Fin -formaattia, ja  aineiston kuvailuun käytetään 
Kansalliskirjaston monografioiden luettelointisääntöjä, jossa bibliografinen tietue on 
jaettu erilaisiin alueisiin. Raija Kankaan pyrkimyksenä on tehdä opaste, jotta 
luetteloija ymmärtäisi tämän systematiikan. Marc21-Fin - formaatissa näitä alueita 
vastaa tietyt numerot. Kun opaste on valmistuu se käydään yhdessä läpi ja  kokeillaan 
auttaako se luettelointityön omaksumisessa.

6. LAINAUS

Lainaus siihen liittyvien toimintoineen on kirjaston ydinprosessi. Samalla se on myös 
asiakaspalveluprosessi. Asiakkaiden kirjastossa käyttämiä palveluja ovat mm. 
kiijaston valikoimia tutkivat, nk. seikkailevat käyttäjät, kirjastotilaa käyttävät (mm. 
lehtien lukuja tutkiminen, työpisteitä käyttävät tukijat, sekä kirjaston koneilla että 
omilla kannettavilla koneilla työskentelevät tutkijat, jotka käyttävät mm. Internet
yhteyttä), varauksia tekevät ns. ”täsmäkäyttäjät”, tiedonhakupalveluita ja  
kiijastohenkilöstön ammattiosaamista hyödyntävät ja  tapahtumiin osallistuvat.

Työväenliikkeen kirjasto on saanut Helka-yhteistyön vuoksi lisää uusia lainaajia ja 
lainauksen tunnusluvut ovat kohonneet. Vuonna 2000 oli kotilainoja 12 103 ja  se 
kasvoi vuoteen 2005 mennessä 34 921 kotilainaan. Myös lukusalilainojen määrä 
kasvoi vuodesta 2000, jolloin se oh 1 114, vuoteen 2005, jolloin lukusalilainoja 
kirjattiin 1 382. Asiakaskäynnit kasvoivat vuoden 2000 luvusta 4 668 vuoden 2005

tarkastettava myös Linda-tietokannasta ja imuroitava se sieltä ja  yhdistettävä
Työväenliikkeen kirjaston tietueeseen. Tuplatietueet eivät ole sallittuja.
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lukuun 8 156. Tarkkoja kirjattuja asiakasmääriä ei saada, koska Työväenliikkeen 
kirjastolla ei ole omaa tilastokategoriaa asiakkailleen, vaan heidät merkitään kohtaan 
”muu” eli asiakas on tällöin Helsingin yliopiston kirjaston ulkopuolinen asiakas. Myös 
muut kirjastot voida tilastoida asiakkaansa kohtaan ”muut” . Toisaalta 
raportointimoduulin avulla voisi olla mahdollista tulostaa tiedot Työväenliikkeen 
kirjastossa tehdyistä kirjastokorteista.

Logistiikan kannalta lainaustoiminta aiheuttaa eniten materiaalivirtoja. Aineiston 
oikea hyllytys on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeä työvaihe aineiston nopean 
löydettävyyden ja  saatavuuden vuoksi. (Liite: Raija Kankaan kirjaamat hyllytys-ja 
aakkostusohjeet).

6.1 Asiakkaat ja asiakaspalvelu

6.1.1 Asiakaspalveluprosessi kirjaston ydinprosessina

Kirjasto on palveluorganisaatio, jonka tärkein tavoite on palvella asiakasta 
mahdollisimman hyvin. Tavoite on laajan asiakaskunnan vuoksi haasteellinen. Hyvä 
palvelu on kaiken kirjastotoiminnan lähtökohta, ja  siihen vaikuttavat sekä henkilöstön 
työpanoksen, työvaiheiden ja muiden toimintojen lisäksi koko organisaatiokulttuuri 
arvoineen. Kirjastossa tarvitaan osaavia, motivoituneita ja  palveluhenkisiä 
työntekijöitä. Myös vaativat ja palautetta antavat asiakkaat ovat erittäin tärkeä 
kehitystyön lähtökohta. Palveluorganisaation tärkein näkymätön osa on 
palvelukulttuuri, joka muodostuu palveluhenkisyydestä, palvelua koskevista arvoista 
ja  normeista. Kulttuuri vaikuttaa myös niihin työntekijöihin, jotka eivät tee varsinaista 
asiakaspalvelutyötä (Lovio & Tiihonen, 2006, 9-12).

Palvelua käsitteenä on vaikea määrittää tyhjentävästi. Palvelutuote on tavallisimmin 
toimintosarja, esimerkiksi kirjaston lainauspalvelu (kirjan hankinnasta käyttöönottoon 
ja  asiakkaalle lainaamiseen). Asiakas näkee toimintoketjusta vain yhden vaiheen ja 
käsittää sen usein yhtenä kokonaisuutena. Palvelutapahtuman alkaessa asiakkaan 
tarpeet ja  odotukset selviävät usein vasta palvelutapahtuman aikana. Kirjastoa ei ole 
olemassa ilman asiakkaita. Hyllyiltä ja  tietoverkoista löytyvät aineistot ovat vasta 
lähtökohta varsinaisille kirjastopalveluille. Pääsääntöisesti palvelua ei voida 
varastoida. Asiakaspalvelussa voidaan kuitenkin vakiinnuttaa tietyt toimintatavat (Mt.,
2006,12).

Julkiset palvelut tuotetaan pääsääntöisesti verovaroin. Lait ja  asetukset ja  niiden 
toimeenpano liittyvät kiinteästi julkiseen palvelutuotantoon. Näitä palveluja voi 
periaatteessa käyttää kuka tahansa eikä niiden käyttäminen estä muiden palvelujen 
käyttöä. Julkisten kirjastojen palvelutoiminta perustuu yhteiskuntapolitiikkaan, joten 
ne ovat poliittisen ohjauksen alaisia, joka näkyy mm. niiden budjettisidonnaisuudesta. 
Palvelujen tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan oikeudenmukaisuus ja  tasa- 
arvo. Tieteelliset kirjastot kuten Työväenliikkeen kirjasto palvelee pääsääntöisesti 
omaa kehysorganisaatiotaan ja  vain välillisesti muuta yhteiskuntaa. Kunnallisen 
kirjaston tulee palvella koko kuntayhteisöä tasapuolisesti (Mt., 2006, 14).

Palvelukuva-käsite soveltuu kirjastoihin paremmin kuin yritysmaailman termi 
yrityskuva. Palvelukuva on se mielikuva, joka yksilöllä ja  yhteisöllä on toimipaikasta. 
Tämä mielikuva muodostuu ihmisen omista kokemuksista, tuntemuksista ja tunteista. 
Eri ihmisryhmien käsitykset voivat 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-käsite tarkoittaa kuluttajan 
käsitystä tuotteesta, organisaatiosta tai palvelusta. Imago syntyy kuluttajan 
käsityksistä. Kun asiakkaalla on myönteiset käsitykset kirjastosta, tulee hän mielellään 
uudestaan ja  puhuu asioista myönteisesti. Kirjaston normaalit toimintatavat ja 
henkilökohtainen palvelun laatu vaikuttavat imagoon jokaisena aukiolopäivänä. Hyvät 
työsuoritukset lisäävät myönteisiä mielikuvia ja  myönteinen imago lisää hyviä 
suorituksia. Henkilökunnan mielikuva omasta työyhteisöstään ja  käsitykset sen 
imagosta vaikuttavat palvelukuvaan joko myönteisesti tai kielteisesti. Palveluhenkinen 
henkilöstö voi hyvin ja  myönteinen ilmapiiri heijastuu asiakaspalveluun (Mt., 2006, 14- 
16).

Kirjastoissa tiedotuksen ja tiedon kulun puute on tavallinen ongelma. Monilla 
työpaikoilla sekä sisäistä että ulkoista tiedotusta voisi parantaa. Tieto ei tunnu 
välittyvän, vaikka viestintävälineiden määrä kasvaa koko ajan. Tilapäistyövoiman 
käyttö asiakaspalvelutehtävissä hankaloittaa viestintää. Palveluorganisaatio ja 
asiakaspalvelun perusteet eivät lyhyessä ajassa ehdi tulla riittävän tutuksi eikä 
jatkuvasti vaihtuvia työntekijöitä ehditä kouluttaa asiakastyöhön riittävästi.
Kirjastotyö on asiantuntijatyötä, joka perustuu koulutukseen. Asiakkaille on tärkeää, 
että he saavat hyvää palvelua ja  asiat hoidetaan joustavasti. Asiakasprosessin työnjako 
olisi hyvä suunnitella huolella (Mt., 2006, 14-16).
Työväenliikkeen kirjastossa on tehty päivystysvuorolistat, jossa yksi henkilö on 
varsinainen päivystäjä ja  hänellä on apunaan varapäivystäjä, joka noutaa esimerkiksi 
varastosta pyydetyn aineiston tai auttaa muutoin kiireisimpinä hetkinä.

Järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen ei kirjastossa ole perinteisesti ollut 
kovin yleistä. Myönteinen asiakaspalaute vaikuttaa henkilöstön mielikuvaan omasta 
työyhteisöstään ja oletuksiin siitä, minkälainen kuva asiakkailla siitä on. Se puolestaan 
vaikuttaa palvelukuvaan ja palveluun. Asiakaspalvelutyö voi muodostua ajoittain 
stressaavaksi, jos asiakasmäärät kasvavat, koska vuorovaikutustyö voi olla myös 
vaativaa ja  raskasta (Mt., 2006,45-46).

Kirjaston asiakaspalveluun liittyy myös jatkuvasti kehittyvää lainsäädäntöä. Kiijaston 
johdon tulisi pitää kaikki työntekijät ajan tasalla voimassa olevista säädöksistä ja 
niiden noudattamisesta kirjaston asiakaspalvelussa.

Esimerkiksi yleisten kirjastojen toimintaa säätelee kirjastolaki. Valtion ylläpitämien 
yliopistojen kirjastojen toimintaan sovelletaan valtion maksuperustelakia ja  —asetusta 
(Valtion maksuperustelaki 150/1002 muutoksineen). S en soveltamisesta 
opetusministeriön alaisten tieteellisten kirjastojen (mm. Työväenliikkeen kirjaston) ja 
Varastokirjaston toiminnan maksullisuuteen on annettu erillinen opetusministeriön 
päätös (Mt., 2006, 93-95).

Koska kirjasto on julkinen tiedonvälityskanava, tarvitaan siellä tietoa asiakkaiden 
laillisista oikeuksista, ja  siksi tekijänoikeuslain tuntemus on tärkeää kirjastotyön 
kannalta. Tekijänoikeus muuttuu merkittävästi tiedonvälityksen digitalisoitumisen 
myötä. Hyvin toimiva tekijänoikeusjärjestelmä on kirjasto- ja  tietopalveluiden 
perusedellytys (Mt., 2006,93-95).
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Kielilaki (Kielilaki 148/1922) on kielellisen palvelun vähimmäistason määrittävä 
yleislaki. Esimerkiksi erilaiset opasteet ja  esitteet on oltava molemmilla kielillä, kuten 
Työväenliikkeen kirjaston opasteet ovat. Saamelaisten, romanien ja  viittomakielisten 
kielelliset ja  kulttuuriset oikeudet mainitaan perustuslaissa. Niiden turvaamisesta 
säädetään erikseen (Mt., 2006, 93-95).

Kuvaohjelmien eli elokuvien, videoiden ja tietokone-ja videopelien 
ennakkotarkastusta koskevat säännökset perustuvat lastensuojelullisiin näkökohtiin. 
Kuvaohjelmiin merkityt ikärajat ovat sitovia ja  velvoittavat kaikkea lainaustoimintaa. 
Työväenliikkeen kirjaston videokokoelma on keskittynyt työväestöä ja  
työväenliikkeen historiaa koskevien videoiden ja  DVD-levyjen hankintaan. Niiden 
lainaajien ikärajat ylittävät poikkeuksetta suositusikärajat, joten tämä säännös ei ole 
aivan oleellinen tässä kirjastossa, mutta näistä säädöksistä on hyvä tietää 
(Mt., 2006, 93-95).

Kirjastoissa tulee tuntea myös sähköiseen asiointiin liittyvää lainsäädäntöä. Laki 
sähköisestä toiminnasta viranomaistoiminnassa (13/2003) on yleislaki, jota 
täydentävät säännökset muun muassa sähköisestä allekirjoituksesta ja  tietosuojasta 
(Mt., 2006, 93-95).

Niin sanottu julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/199 
muutoksineen ) sekä henkilötietolaki (Henkilötietolaki 523/1999 muutoksineen) 
säätelevät muun muassa kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki sisältää 
säännökset oikeudesta saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä sitä 
koskevista rajoituksista. Lähtökohta on, että kaikki viranomaisen asiakirjat ovat 
viimeistään valmistuttuaan julkisia ja että jokainen voi saada tietoa julkisista asioista. 
Vain perustelluista syistä voi rajoittaa tiedon saantia. Kunnan hallinnossa lähinnä 
ihmisten yksityiselämää ja  yritysten liiketoimintaa koskevat tiedot ovat salaisia. Tämä 
koskee Työväenliikkeen kirjasto siinä mielessä, että sen kokoelmassa on eri 
vasemmistopuolueiden aineistoa (Mt., 2006, 93-95).

Henkilötietolaissa säädetään esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn yleisistä 
periaatteista sekä rekisteriselosteesta ja rekisteröidyn oikeuksista. Säännökset 
koskevat myös kirjastojärjestelmien asiakastietoja ja  muun muassa henkilötunnuksen 
käsittelyn lainmukaisuutta (Mt., 2006, 93-95). Henkilötietolaki a valvoo 
tietosuojavaltuutettu, jonka mukaan "rekisterinpidon avoimuuden periaatetta edustaa 
rekisteriselosteen laatim is-ja saatavillapitovelvoite. Rekisterinpitäjälle on säädetty 
velvoite informoida rekisteröityjä henkilötietoja kerättäessä. Rekisteröidyillä on 
oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia 
virheellisen tiedon korjaamista sekä kieltää henkilötietojensa käsittely 
suoramarkkinointia, etämyyntiä ja  mielipide-ja markkinatutkimusta samoin kuin 
sukututkimusta ja  henkilömatrikkelia varten”
(http://www.tietosuoia.fi/1577.htm).

Kirjaston pitää tuntea oma asiakaskuntansa ja  heidän erityisvaatimuksensa. 
Esimerkiksi Työväenliikkeen kirjastossa suurimmat asiakasryhmät ovat 
valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan opiskelijat ja  muut työväestöstä ja 
työväenliikkeen historiasta kiinnostuneet tutkijat ja  harrastajat. Työntekijöiden on 
tunnettava jossain määrin se asiakkaiden erityistarpeet, jotta heitä voitaisiin palvella 
laadukkasti (Väkevä 2005, 9-10).
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Asiakkailta saadun palautteen mukaan kirjaston asiakaspalvelu on kiitettävää.
Aineiston löytymisessä on parantamisen varaa. Jotta tämä palvelu toimisi jatkossakin, 
tulee kiinnittää huomiota koko logistisen prosessin toimivuuteen. Ennen kaikkea 
huolellinen ja  tarkka hyllytys on tärkeää aineiston löytymisen kannalta. Hyllyttäjältä 
vaaditaan systematiikan ja  aakkostuksen tuntemusta. Raija Kangas on pyrkinyt 
tiedottamaan näistä sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppisopimusoppilas Virpi Hentilä 
työsti Työväenliikkeen kirjaston perehdyttämiskansion, jossa hyödynnettiin näitä 
ohjeita. Asiakaspalveluprosessi on kirjaston perusprosesseja. Hyvin onnistuessaan se 
luo myönteistä yrityskuvaa. (Liitteet) Työväenliikkeen kirjaston henkilöstön 
vaihtuvuus on ollut suuri viimeisten kuuden vuoden aikana. Vuoden 2007 alussa 
ainoastaan kirjastonjohtaja on työskennellyt kirjastossa yli kymmenen vuotta. 
Kirjastonhoitaja Raija Kangas on työskennellyt lähes kuusi vuotta ja  kirjastovirkailija 
Alpo Väkevä noin viisi vuotta. Muut työntekijät ovat olleet talossa alle kaksi vuotta.
On käynyt niin, että kun työntekijä on omaksunut asiakaspalvelutyön, hän lähtee pois 
ja  uuden työntekijän koulutus alkaa. Se estää jatkuvuuden tunteen syntymisen.

Voyager-kirjastojärjestelmässä on lainausmoduuli, johon voi syöttää asiakkaan tiedot 
kirjastokorttia varten, siinä on myös aineiston hakumahdollisuus sekä nidetunnuksella 
että laajemmalla haulla, varausten tekomahdollisuus ja  aineiston lainaus-ja 
palautusmahdollisuus.

Järjestelmä tuottaa automaattisesti aineiston myöhästymismuistutukset asiakkaalle. 
Aineiston perintä ulkoistetaan vuoden 2007 alusta lähtien Lindorff-perintätoimistolle, 
jota Helsingin yliopiston kirjastot käyttävät. Yhden niteen myöhästymismaksu on 0,15 
euroa vuorokaudessa. Työväenliikkeen kirjastossa ei peritä aineiston varausmaksuja.

Asiakas joutuu lainauskieltoon velkasaldon ylittymisestä. Tämä tapahtuu silloin, kun 
velkasaldo on 10 euroa tai sitä suurempi. Asiakas voi maksaa koko velkansa, myös 
muista kirjastoista lainatun aineiston myöhästymismaksut Työväenliikkeen 
kirjastossa. Helsingin yliopiston alaiset kirjastot ottavat vastaan myös 
Työväenliikkeen aineistosta kertyneet myöhästymismaksut. Peritystä aineistosta 
kertyneet maksut ja kirjanko rv aukset täytyy maksaa ennen lainausoikeuden 
palauttamista. Kirjastonjohtaja voi asettaa asiakkaan lainaus- ja  käyttökieltoon 
esimerkiksi häiritsevän käytöksen tai vastaavan kirjaston toimintaa haittaavan syyn 
perusteella.

Kirjastokorttina käytetään nk. Helsingin yliopiston kirjaston käyttämää Helka-korttia. 
Sen saa esittämällä henkilötodistuksensa. Kirjastokortti myönnetään kaikille sitä 
pyytäville ja  se käy myös Helsingin yliopiston kirjastoissa, joilla tämä kortti on 
käytössä. Kirjastokortin myöntämiselle ei ole merkitty ala- eikä yläikärajaa. Asiakas 
kirjoittaa allekirjoituksensa ja  nimenselvennyksensä kortin taakse, jolloin hän sitoutuu 
Helsingin yliopiston kirjaston käyttösääntöihin, jotka ovat voimassa myös 
Työväenliikkeen kirjastossa. Asiakasrekisteri on henkilörekistereja kirjaston 
henkilökuntaa sitoo lainsäädännön vaatima vaitiolovelvollisuus.

Tietotekniikan tuntemus on edellytys kirjastotöiden hoitamiselle, jossa kaikki perustuu 
tietokantojen varaan. Kirjastossa on vielä eräiltä kokoelman osilta luettelointikortit,

6.1.2 Asiakaspalvelu kirjastonhoitaja Raija Kankaan vastuualueena
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Kirjaston asiakaspalvelussa työskenteleviltä vaaditaan asiakaspalveluvalmiuksia ja 
riittävä yleissivistys. Myös perehtyminen yhteiskunnalliseen ja  puolueaineistoon on 
eduksi. Työväenliikkeen historian ja  työväenperinteen tuntemus aineiston sisällöissä 
on aina eduksi asiakaspalvelutapahtumissa. Henkilökunnan ulkonäöllä ei ole 
merkitystä, mutta asiakaspalvelijan voisi olettaa olevan siististi pukeutunut, koska hän 
omalla olemuksellaan tukee kirjastosta saatavaa myönteistä mielikuvaa.

6.1.3 Tilastokatsaus kirjaston käyttäjäkuntaan

Kirjaston asiakasprofiilia ei ole viime vuosina tehty. Vuonna 2005 Työväenliikkeen 
kirjaston lainauksien tilastoryhmien ja  lainausmäärien mukaan kirjaston lainatilastot ja 
lainaajatilastot jakautuivat seuraavasti:

Paikallislainaus yhteensä oli 4 749 ja  kotimainen kaukolainaus Työväenliikkeen 
kirjastosta muualle Suomen oli 255 lainaaja ulkomaille lainattiin 3 lainaa Helka- 
järjestelmällä. Vuonna 2005 kirjaston tilasta lainattiin yhteensä 5 007 lainaa. Virkailija 
uusi 9 546 lainaaja 600 kaukolainaa, itsepalvelun avulla uusiittiin 24 465 lainaaja 
148 kaukolainaa. Yhteensä vuonna 2005 lainojen määrä oli 34 759 lainaa.

Työväenliikkeen kirjastosta Helsingin yliopiston tiedekuntien opettajien, tutkijoiden ja 
opiskelijoiden lainojen määrä jakautui suurimpien lainaajaryhmien mukaan 
seuraavasti: Humanistisen tiedekunnan; opiskelijat 831 lainaa, opettajat ja tutkijat 66 
lainaa, Valtiotieteellisen tiedekunta; opiskelijat 791 lainaa, opettajat ja  tutkijat 71 
lainaa, Käyttäytymistieteellisen tiedekunta; opiskelijat 221 lainaa, opettajat ja tutkijat 
19 lainaa, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; opiskelijat 117 lainaa, opettajat 
2 lainaa. Se, että aineistoa lainasi enimmäkseen humanistit, valtiotieteilijät, 
käyttäytymistieteilijät ja  luonnontieteilijät näyttäisi siltä, että kirjaston perustamisen 
yhteydessä laadittu aineiston hankintastrategia oli oikeansuuntainen (Kangas, Raija 
2006). Näistä ryhmistä opiskelijat lainasivat yhteensä 1 960 lainaa. Opettajat ja 
tutkijat lainasivat 160 lainaa. Yhteensä heidän tekemiään lainoja oli 2 120.

Muiden korkeakoulujen ja  ammattikorkeakoulujen lainausmäärät olivat kohtuullisen 
hyviä. Tilastoryhmässä ”muu” oli 1 152 lainaaja ”ei tilastoryhmää 305 lainaa. 
Näiden lainaajien voisi olettaa olevan kiinnostuneita työväenliikettä ja 
työväenperinnettä koskevasta aineistosta.

Useamman vuoden tilastoja vertailemalla voitaisiin tehdä kirjaston käyttäjäprofiili ja  
käyttää sitä hankintapolitiikan apuna.

mutta pääosa aineistosta on luetteloitu Voyager-kirjastojärjestelmään. Myös monet
muut varsinaista kirjastotyötä tukevat työt perustuvat tietotekniikan käyttöön.
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Työväenliikkeen kirjastosta lainattiin ja  uusittiin 34 921 lainaa vuonna 2005.

Aineiston laina-aika on 28 vrk, kysytyimmässä aineistossa 14 vrk. Asiakkaalla ei ole 
lainojen määrässä eikä uusimiskerroissa kattoa. Varattua aineistoa ei voi uusia, ja  
silloin asiakkaan on palautettava se kirjastoon. Eräpäiväkuittina on kopioitu kuitti, 
jossa on kirjaston yhteystiedot ja  aukioloajat ja  intemet-osoite, jossa voi uusia 
lainansa. Uusimiseen tarvitaan asiakkaan nimi ja  kortin numero.

Koska kirjaston PrettyLib -kirjastojärjestelmässä oleva aineisto konvertoitiin Helka- 
tietokantaan, aiheutti se mm. kirjojen nidetarrojen vaihtamisen. Tarra vaihdetaan 
lainauksen yhteydessä sitä mukaa, kun asiakkaat tuovat Helka-järjestelmään 
sopimattomilla tarroilla varustettuja kirjoja lainaukseen. Kirjastoon tuli myös vuoden 
2005 lopulla RFID (radiotarra)turvajärjestelmä. Suojattu aineisto deaktivoituu 
lainaustapahtumassa, joten asiakas voi poistua turvaporttien hälyttämättä (Hentilä 
2005, 24-27).

Aineistorekisteriin luetteloimatonta aineistoa voi lainata kuitilla. Työväenliikkeen 
kirjastossa on noin 40 000 tietokantaan luetteloimatonta monografiaa ja  noin 30 000 
luetteloimatonta pienpainatetta. Lainakuittiin tulee merkintä siitä, onko lainattava 
aineisto kaukolaina, kirjalaina tai lehtilaina. Lehtiä lainataan harkinnan mukaan 
(Hentilä 2005, 24-27).

Kirjastojen lainauspolitiikka on täysin asiakaslähtöistä, vapaaehtoista ja  asiakkaan 
tarpeisiin perustuvaa. Kirjastot eivät agressiivisesti ”tyrkytä” asiakkaalle aineistoaan. 
Aineiston suositteleminen edellyttää asiakaspalvelutyössä perehtyneisyyttä aineistoon. 
Työväenliikkeen kirjastossa erilaisten poliittisten puolueiden ja  järjestöjen aineiston 
sisällön tuntemus on tärkeää. Asiakaspalvelutyössä oleva henkilö voi omaehtoisesti 
perehtyä aineistoon eli uutuuksien seurantaa, aineiston selailua, kustantajien esitteiden 
ja kirjallisuusarvostelujen lukemista ja  omaehtoista lukemista vapaa-aikana. (Ruonala 
2004, 14).

Lainaustoimintaan voi vaikuttaa monin eri keinoin, mm. onnistunut aineiston valinta, 
hyvä asiakaspalvelu, aukioloajat, aineiston selkeä sijoitteluja opasteet ja  erilaiset 
teema- tai erikoisaineistojen näyttelyt. Aineistoa voi myös suositella.

Asiakaspalvelutapahtuma on ikään kuin "jäävuoren huippu”, jossa koko kirjaston 
logistinen prosessi huipentuu. Itse tapahtuma voi kestää vain pari minuuttia, mutta se 
on inhimillistä kanssakäymistä ja  antaa onnistuessaan asiakkaalle miellyttävän 
mielikuvan koko kirjastosta ja  sen asiakaspalvelun laadusta. Onnistuneen 
asiakaspalvelutapahtuman jälkeen asiakas palaa mielellään asioimaan samaan 
kirjastoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas on laatinut vuosien 2002-2005 aikana 
erilaisia ohjeita asiakaspalvelutapahtumia varten, jotka hän luovutti 
oppisopimusoppilas Virpi Hentilälle tämän työstäessä Työväenliikkeen kirjaston 
perehdyttämiskansiota. (Liitteet)

6.2 Lainaus ja palautus

6.2.1 Lainaus

22



Työväenliikkeen kirjastosta lainattiin ja  uusittiin 34 921 lainaa vuonna 2005.

Aineiston laina-aika on 28 vrk, kysytyimmässä aineistossa 14 vrk. Asiakkaalla ei ole 
lainojen määrässä eikä uusimiskerroissa kattoa. Varattua aineistoa ei voi uusia, ja  
silloin asiakkaan on palautettava se kirjastoon. Eräpäiväkuittina on kopioitu kuitti, 
jossa on kiijaston yhteystiedot ja  aukioloajat ja  intemet-osoite, jossa voi uusia 
lainansa. Uusimiseen tarvitaan asiakkaan nimi ja  kortin numero.

Koska kirjaston PrettyLib -kirjastojärjestelmässä oleva aineisto konvertoitiin Helka- 
tietokantaan, aiheutti se mm. kirjojen nidetarrojen vaihtamisen. Tarra vaihdetaan 
lainauksen yhteydessä sitä mukaa, kun asiakkaat tuovat Helka-järjestelmään 
sopimattomilla tarroilla varustettuja kirjoja lainaukseen. Kirjastoon tuli myös vuoden 
2005 lopulla RFID (radiotarra)turvajärjestelmä. Suojattu aineisto deaktivoituu 
lainaustapahtumassa, joten asiakas voi poistua turvaporttien hälyttämättä (Hentilä 
2005, 24-27).

Aineistorekisteriin luetteloimatonta aineistoa voi lainata kuitilla. Työväenliikkeen 
kirjastossa on noin 40 000 tietokantaan luetteloimatonta monografiaa ja  noin 30 000 
luetteloimatonta pienpainatetta. Lainakuittiin tulee merkintä siitä, onko lainattava 
aineisto kaukolaina, kirjalaina tai lehtilaina. Lehtiä lainataan harkinnan mukaan 
(Hentilä 2005, 24-27).

Kirjastojen lainauspolitiikka on täysin asiakaslähtöistä, vapaaehtoista ja  asiakkaan 
tarpeisiin perustuvaa. Kirjastot eivät agressiivisesti ”tyrkytä” asiakkaalle aineistoaan. 
Aineiston suositteleminen edellyttää asiakaspalvelutyössä perehtyneisyyttä aineistoon. 
Työväenliikkeen kirjastossa erilaisten poliittisten puolueiden ja  järjestöjen aineiston 
sisällön tuntemus on tärkeää. Asiakaspalvelutyössä oleva henkilö voi omaehtoisesti 
perehtyä aineistoon eli uutuuksien seurantaa, aineiston selailua, kustantajien esitteiden 
ja kirjallisuusarvostelujen lukemista ja  omaehtoista lukemista vapaa-aikana. (Ruonala 
2004, 14).

Lainaustoimintaan voi vaikuttaa monin eri keinoin, mm. onnistunut aineiston valinta, 
hyvä asiakaspalvelu, aukioloajat, aineiston selkeä sijoitteluja opasteet ja  erilaiset 
teema- tai erikoisaineistojen näyttelyt. Aineistoa voi myös suositella.

Asiakaspalvelutapahtuma on ikään kuin "jäävuoren huippu”, jossa koko kirjaston 
logistinen prosessi huipentuu. Itse tapahtuma voi kestää vain pari minuuttia, mutta se 
on inhimillistä kanssakäymistä ja  antaa onnistuessaan asiakkaalle miellyttävän 
mielikuvan koko kirjastosta ja  sen asiakaspalvelun laadusta. Onnistuneen 
asiakaspalvelutapahtuman jälkeen asiakas palaa mielellään asioimaan samaan 
kirjastoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas on laatinut vuosien 2002-2005 aikana 
erilaisia ohjeita asiakaspalvelutapahtumia varten, jotka hän luovutti 
oppisopimusoppilas Virpi Hentilälle tämän työstäessä Työväenliikkeen kirjaston 
perehdyttämiskansiota. (Liitteet)

6.2 Lainaus ja palautus

6.2.1 Lainaus

22



6.2.2 Palautus

Työväenliikkeen kirjaston tulleita palautuksia ei ole rekisteröity, joten palautusmäärät 
eivät ole tiedossa. Kirjastolla ei ole kuljetussopimusta Helsingin yliopiston kirjastojen 
kanssa, joten kirjasto ei ota vastaan muiden kirjastojen palautuksia eikä 
Työväenliikkeen kirjaston kirjoja voi palauttaa muihin kirjastoihin. Tästä on se etu, 
että aineiston kiertonopeus lisääntyy.

Aineisto palautetaan mielellään asiakkaan nähden, jolloin puutteet huomataan ja niistä 
voi huomauttaa asiakkaalle. Usein myös asiakkaat haluavat varmistaa, että heidän 
lainaamansa aineisto palautetaan eikä heille koidu siitä ylimääräistä harmia. Samalla 
huomataan, onko aineisto myöhässä ja  siitä voidaan periä mahdolliset maksut. 
Asiakkaat eivät saa kuittia palautuksista, mutta se kiijoitetaan asiakkaan niin 
pyytäessä. Palautettaessa kirjan suojausjärjestelmä aktivoidaan (Hentilä 2005, 21-22).

Palautuksen jälkeen kirjastojärjestelmään tulee tieto ”browse”, joka ilmoittaa niteen 
olevan palautettuja valmiina hyllytettäväksi. Palautuksen jälkeen asiakastietoja ei saa 
enää näkyviin, vaan ne poistuvat järjestelmästä. Helsingin yliopiston kirjaston Helka- 
yksiköstä voi tarvittaessa myöhemmin saada tiedot palautetusta aineistosta. Tässä 
noudatetaan tietosuojalakia.

Palautettaessa lainausjärjestelmä ilmoittaa mahdollisen varatun aineiston, jolloin 
kirjan väliin tulevaan varausliuskaan kirjoitetaan asiakkaan nimi ja  päivämäärä, jolloin 
varaus raukeaa. Varatulla aineistolla on oma hyllynsä palvelutiskin lähellä.

Palvelutiskin lähellä on kaksipuolinen kirjastokärry, jossa on oma paikkansa 
kirjastoon, välivarastoon ja  varastoon hyllytettäville kirjoille. Päivystävä virkailija 
jaottelee kirjat palautuksen yhteydessä kärryyn. Päivystysvuoron aikana työskentelee 
varsinainen päivystäjä palvelutiskillä ja  hänellä on varapäivystäjä, jonka tehtävänä on 
hyllyttää vuoronsa aikana palautetut kirjat.

Aineiston hyllytys vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta se tulee oikeaan 
sijoituspaikkaansa. Väärään paikkaan hyllytettyä teos "katoaa”, sitä ei ehkä löydy 
viikkokausiin. Työväenliikkeen kirjastossa hyllytystä helpottaisi, jos kaiken aineiston 
selkämykseen olisi lisätty sijaintia ilmaiseva signum (= sijaintia ilmaiseva 
luokkanumero, ja  pääsanan kolme ensimmäistä kirjainta). Tätä on ryhdytty 
työstämään, mutta se vie aikaa.

Kirjastolla on uutuuskirjoille omat hyllynsä lähellä palvelutiskiä. Periaatteena on, että 
kuluvana vuonna ilmestynyt aineisto sijoitetaan uutuushyllyyn ja  esille asiakkaiden 
nähtäväksi. Uutuushyllyssä olevaa aineistoa voi vapaasti lainata.

6.3 Tietopalvelu ja aineiston varaaminen

Kirjastotyössä tietopalvelulla on suuri merkitys. Tietopalvelu on tiedon tai aineiston 
etsimistä asiakkaalle siinä laajuudessa kuin hän sitä tarvitsee. Tietopalvelutapahtuman 
laajuus vaihtelee yksittäisen tiedon tai teoksen etsimisestä laajaan aineistohakuun 
kirjastossa käytössä olevista tietokannoista (Ruonala 2004, 16). Työväenliikkeen 
kirjastossa asiakaspalveluapa tarvitaan tietoa sekä erilaisista yhteiskunnallisten että 
poliittisten aineiston sisältöjen tuntemisesta. Nykypäivänä on melko yleinen ilmiö se,
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että nuoret eivät ole kovinkaan kiinnostuneita politiikasta. Vuoden 2006 lopulla jäi 
eräs Työväenliikkeen kirjaston työntekijä eläkkeelle. Hänellä oli laaja tuntemus 
työväenliikkeessä tapahtuneista sekä historiallisista että nykypäivän ilmiöistä. Hänellä 
oli myös laaja yleissivistys. Hän oli kirjaston ”elävä kortistoja arkisto” ja  hänen 
eläkkeelle jäämisensä aiheutti "hiljaisen tiedon” katoamista. On erittäin hyvä asia, että 
tähän "hiljaiseen tietoon” ja  sen katoamiseen on kiinnitetty koko yhteiskunnassa 
huomiota.

Asiakkaan tekemiin tiedonhakupyyntöihin vastaa päivystämässä oleva virkailija, 
mutta hän voi pyytää apua kokeneemmilta ja  kirjaston kokoelmat paremmin tuntevilta 
työtovereilta.

Pääosa kirjaston asiakkaista on tutkijoita, opiskelijoita tai muita asian harrastajia. 
Kirjastoon tullessaan heillä on tieto siitä, minkälaista aineistoa tarvitsevat. Osa haluaa 
omatoimisesti selailla ja  katsella hyllyssä olevaa aineistoa. He eivät yleensä tee laajoja 
tiedonhakupyyntöj ä

Työväenliikkeen kirjastossa laskutetaan laajoista tiedonhauista niihin menneen ajan 
mukaan. Kehittämiskohteena voisi olla tiedonhakulomakkeen laatiminen, johon 
asiakas määrittelee tarvitsemansa aineiston laajuuden, tarkoituskohteen, julkaisukielen 
ja  -ajan.

Kirjastossa on käytössä Helka- ja  Arto-tietokantahaut. Osa kirjaston lehdistä on 
merkitty vanhaan Minttu-tietokantaan, jossa on myös eräitä muita kokoelman osia, 
esimerkiksi vasen-, osuustoiminta-ja Amer-tietokannat. Eräistä kokoelman vanhan 
aineiston osista on olemassa kortistoluettelot. Kirjasto on julkaissut myös neljä 
bibliografiaa. Vuosittain ilmestyy Työväentutkimus-lehti, jossa on mm. 
graduesittelyjä. Arto-tietokannassa pidetään myös työväenliikettä koskevien 
opinnäytetöiden rekisteriä. Työväenliikkeen kirjastossa tuotettua Kalevi Sorsa -  
bibliografiaa on työstetty vuodesta 2004 lähtien ja  työ kestää alkuvuoteen 2007 
saakka.

Kysyttyä aineistoa pyritään etsimään ensin kirjaston omista kokoelmista. Löytyneen 
teoksen asiakas voi lainata tai kopioida. Myös Internetistä tehdyt tiedonhaut ovat 
mahdollisia. Asiakas voi myös käyttää itse kirjaston asiakaspäätteitä. Opiskelijat 
osaavat itse hakea tarvitsemaansa tietoa sekä päätteeltä että hyllystä. Jos asiakas on 
itse löytänyt haussaan aineistoa, jonka sijoituspaikka on välivarasto tai varasto, hakee 
virkailija kysytyn aineiston asiakkaalle. Välivarasto sijaitsee virkailijoiden 
työhuoneiden läheisyydessä ja  varasto on samassa rakennuksessa kaksi kerrosta 
alempana kuin kirjasto. Sinne on sekä hissi- että porrasyhteys. Asiakas saa kysymänsä 
aineiston muutaman minuutin odottamisen jälkeen mukaansa. Virkailijan harkinnan 
mukaan jotkut tutkijat pääsevät omin päin selailemaan sekä välivaraston että varaston 
hyllyjen aineistoja. Kirjastossa säilytetään myös vanhaa kirjallisuutta, jolla on suuri 
bibliofiilinen arvo.

Jos asiakkaan tarvitsema teos on lainassa, siihen tehdään varaus. Työväenliikkeen 
kirjastossa ei peritä varausmaksuja. Asiakkaalle kerrotaan lainan eräpäivä ja  muut 
mahdolliset varaukset, josta voidaan arvioida varatun aineiston odotusaika. Asiakas 
voi varata lainassa olevan aineiston myös kotikoneeltaan. Voyager-jäijestelmässä on 
mahdollista varata myös hyllyssä olevaa aineistoa, jolloin kirjaston tulostuu
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Hyllyssä olevaa aineistoa voi varata puhelimitse tai sähköpostilla. Tässä tapauksessa 
tehdään kirjastossa asiakkaan nimellä varaus kysyttyyn kirjaan tai lainataan aineisto 
Työväenliikkeen kirjastolle, jolloin päätteeltä näkyy ettei ko. aineisto ole vapaana eikä 
siihen kohdistu turhaan kyselyjä. Kirjasto voisi tehdä tätä aineistoa varten kortin 
"odottaa noutoa”, jolloin kaikki hyllyssä olevaan aineistoon kohdistuneet varaukset 
lainattaisiin tällä kortilla.

Kirjaston palvelutiskillä on aineistonhankintapyyntölomake, jonka asiakas voi täyttää. 
Lomake käsitellään hankintakokouksessa. Jos pyydetty aineisto sopii kirjaston 
hankintapolitiikkaan, se hankitaan ellei se ole liian kallis. Hankintapyyntöjä on 
vuoden mittaan muutamia kymmeniä. Jos kysytty aineisto on kadonnut ja  katsotaan, 
että se kuuluu oleellisesti kirjaston kokoelmaan, se pyritään hankkimaan.

6.4 Kaukopalvelu

Jos kirjaston kokoelmista puuttuu asiakkaan tarvitsema teos, mutta sen hankkimista 
omaan kokoelmaan ei katsota tarpeelliseksi, tehdään kaukolainapyyntö joko muihin 
Suomen tai ulkomaisiin kirjastoihin. Työväenliikkeen kirjaston kaukolainojen määrä 
oli 748 vuonna 2005.

Koska Työväenliikkeen kirjasto sijaitsee Helsingissä, missä on runsaasti kirjastoja 
laajoine aineistoineen, kirjastosta tehdään vain vähän kaukolainapyyntöjä muualle 
Suomeen tai ulkomaille. Pääkaupunkiseudun alueelle ei tehdä kaukolainapyyntöjä, 
asiakkaan on itse noudettava haluamansa aineisto näistä kirjastoista.

Kirjastoon pyydetään sekä tutkijoiden että opiskelijoiden kysymää aineistoa. Pyydetty 
aineisto sijaitsee joko kotimaisissa yliopistokinastoissa, Kuopion varastokirjastossa tai 
ulkomaisissa yliopistokirjastoissa. Usein ne ovat jonkun erikoisalan kirjallisuutta.

Pyyntö tehdään sähköpostitse siihen kirjastoon, josta aineistoa pyydetään. Asiakkaalta 
peritään 6 euroa, vaikka lähettäjäkirjaston taksa olisi korkeampi. Muista kirjastoista 
pyydettäviä kaukolainoja tulee kirjastoon sen verran vähän, että ne tehdään asiakaan 
kanssa, mitään erityistä kaukopalvelupyyntölomaketta kirjastossa ei käytetä. 
Asiakkaalta tarkistetaan samalla teoksen tiedot mahdollisimman tarkasti.

Kirjastosta kaukolainatun aineiston asiakaskunta oli hyvin heterogeeninen. Osa oli 
opiskelijoita ja  osa halusi varasto- tai poliittista aineistoa. Lähes kaikki suomalaisten 
kirjastojen aineistot näkyvät reaaliajassa portaalien kautta, joten kaukolainapyynnön 
voi kohdistaa mihin tahansa. Useimmat kaukolainapyynnöt tulevat Työväenliikkeen 
kirjastoon sähköpostitse. Pyynnöt tulostetaan ja  aineisto haetaan hyllystä, pakataan ja 
lähetetään kohdekirjastoon. Asiakkaat eivät voi itse tehdä kaukolainapyyntöä suoraan 
kirjastosta, vaan heidän on mentävä kotipaikkakuntansa lähimpään kirjastoon, josta 
pyyntö tehdään asiakkaan puolesta. Kaukopalvelumaksu on 6 euroa.

Tulostettu kaukopalvelupyyntö sijoitetaan kansioon tositteeksi. Luetteloimaton 
aineisto lainataan kuittilainana. Kaukolainoja voi myös uusia. Joko asiakkaat tai 
kirjastot pyytävät uusimaan lainansa. Kun kaukolaina palautuu, siirretään kansiossa

automaattisesti varauskuitti. Työväenliikkeen kirjastossa ei tämä mahdollisuus ole
käytössä.
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Kaukopalvelutoiminnan työvaiheet ovat seuraavat:

Kaukopalvelupyynnön tultua sähköpostilla kirjastoon, siitä tulostetaan kaksi kopiota, 
joista toinen lähetetään pyydetyn aineiston mukana vastaanottajakirjastoon. Aineisto 
lainataan joko Helka-järjestelmällä tai kuittilainana pyynnön lähettäneelle kirjastolle. 
Kirjastolle osoitetaan myös maksuosoitus, josta jää yksi osa Työväenliikkeen 
kirjastolle tositteeksi kirjanpitoa varten. Sen jälkeen aineisto pakataan ja  postitetaan 
vastaanottavaan kirjastoon.

Palautetut kaukolainat tulevat postin mukana, jolloin ne poistetaan pakkauksistaan, 
palautetaan ja  palautukset merkitään kaukopalvelukansiossa olevaan tositteeseen. 
Kirjastoon saapuvan kaukolainan työvaiheet ovat samanlaiset, erona on vain se, että 
kaukolainan saapumisesta ilmoitetaan joko puhelimitse tai sähköpostilla asiakkaalle. 
Kaukopalvelukansiota säilytetään hyllyssä palvelutiskin takana. Nämä työvaiheet ovat 
melko työläitä ja  aikaa vieviä, mutta niitä on sen verran vähän, että ne pysyvät 
työntekijöiden hallinnassa.

6.5 Aineiston perintä ja laskutus

Jos asiakas ei ole uusinut tai palauttanut lainaansa, hän joutuu kymmenen päivän 
jälkeen lainauskieltoon. Lainakielto koskee myös niitä asiakkaita, joilla on 10 euroa 
tai sitä suuremman sakkomaksut maksamatta. Asiakas voi maksaa osittain maksuja 
sen verran, että sakkosumma alittaa 10 euroa ja  hän voi lainata edelleen.

Palauttamatta olevasta aineistosta lähtee kymmenen päivän jälkeen e-kirje tai paperille 
tulostunut myöhästymishuomautus palauttamattomista lainoista. Toinen 
myöhästymishuomautus lähtee noin kuukauden kuluttua ensimmäisen jälkeen. 
Huomautukset tulostuvat ja  ne postitetaan automaattisesti Helka-järjestelmässä. 
Työväenliikkeen kirjasto on tehnyt palvelusopimuksen Lindorff-perintätoimiston 
kanssa. Se hoitaa kaiken pidempään palauttamatta olevan aineiston perinnän. Perintä 
on lakisääteisesti kolme vuotta voimassa ja  se raukeaa, jos aineistoa ole välillä peritty. 
Asiakkaalla voi olla hyvinkin arvokasta aineistoa palauttamatta ja  yhä useammat 
kirjastot ovat tehneet sopimuksen perintätoimistojen kautta. Palauttamattoman 
aineiston arvo on vuosittain suuri. Vahinko on erityisen suuri, jos teos on 
loppuunmyyty, erityisen kallis tai sillä on suuri bibliofiilinen arvo ainutkertaisena ja 
korvaamattomana teoksena.

oleva tosite palautetut kaukolainat kohtaan. Ulkomaisiin kaukolainoihin on kirjastossa
tehty englanninkieliset eräpäivä- ja kaukolainakuitit (Hentilä 2005,30).

7. AINEISTON VARASTOINTI

Aikaisemmin kirjastossa oli periaatteena pitää kymmenen vuotta vanha ja  sitä 
uudempi aineisto kirjastotilassa ja  sitä vanhempi aineisto siirrettiin varastoon. Kirjasto 
muutti vuonna 2003 uusiin tiloihin, jolloin aineiston säilytyspaikaksi tuli kirjastotila, 
ns. välivarasto ja  varasto. Aineisto ryhmiteltiin uudelleen myös siten, että jotkut 
luokkakokonaisuudet sijoitettiin julkaisuvuodesta huolimatta joko kirjastotilaan, 
kirjastotilaan ja  välivarastoon, kokonaan välivarastoon tai kirjastoon ja  varastoon. 
Kirjastoon on saatu suuria lahjoituksia, osa odottaa vielä purkua laatikoissaan Vallilan
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työväentalossa sijaitsevassa etävarastossa. Pienemmät lahjoitukset pyritään 
käsittelemään heti lainattavaksi. Sekä lahjoitukset että uutuushankinta ovat 
aiheuttaneet sen, että vapaata hyllytilaa on jäljellä melko vähän.

Sekä välivarastosta että varastosta lainataan aineistoa päivittäin ja  varastointi on 
tarpeen. Jatkossa on kuitenkin mietittävä, onko kokoelmassa olevaa aineisto syytä 
karsia.

8. AINEISTON POISTAMINEN

Aineiston poistaminen on logistisen prosessin viimeinen työvaihe. Työväenliikkeen 
kirjaston kokoelmasta ja  lahjoituksista poistettiin vuonna 2005 3 403 kirjaa, 150 
pienpainatetta ja  507 lehtivuosikertaa. Kirjasto lahjoitti aineistoa Työväen 
keskusmuseoon Tampereelle ja Työttömien yhdistyksille 280 kirjaa.

Kirjaston kokoelmassa on paljon ns. harmaata, vähän lainattua ja  kysyttyä aineistoa. 
Säilytystehtävänsä vuoksi kirjasto pitää kokoelmassaan tällaista kirjallisuutta. 
Kokoelmassa on myös sellaisia kirjoja, joiden sisällöllä ei ole varsinaista merkitystä 
tämän säilytystehtävän kannalta katsoen. Tällaisen kirjallisuuden mahdollisesta 
poistamisesta voitaisiin keskustella ja  tehdä siitä mahdollinen poistosuunnitelma.

PrettyLib -tietokannan siirtyessä Helka-tietokantaan kasvoi aineiston kysyntä. Siinä 
yhteydessä tuli esiin myös aineiston katoaminen, koska inventointia ei ole tehty. 
Kadonneen dokumentin tilalle pyritään hankkimaan uusi tai se merkitään tietokantaan 
kadonneeksi. Joskus katsotaan tarpeelliseksi poistaa tällaisen aineiston bibliografiset 
tiedot tietokannasta. Aineiston suojaus on omalta osaltaan vähentänyt hävikkiä.

Jos asiakas kadottaa tai se turmeltuu hänen käytössään, on teos korvattava vastaavalla 
uudella teoksella tai siitä on maksettava kirjaston määräämä hinta, joka on 30 euroa tai 
sitä suurempi. Hinta määräytyy joko kirjan hankinta- tai bibliofiilisestä arvosta. 
Loppuunmyydyn teoksen voi korvata muulla yhteisesti sovitulla teoksella. 
Aikaisemmin kirjastosta sai lainata kaikkea siellä olevaa aineistoa, mutta käytön 
kasvun myötä on katsottu tarpeelliseksi sijoittaa dokumentti vain lukusalikäyttöön.

Työväenliikkeen kirjastossa on jatkuva poistokirjamyynti. Kirjojen hinnat vaihtelevat 
yhdestä eurosta kahteen euroon.

Aineiston poisto kirjastossa on logistisen prosessin viimeinen vaihe. Poistetun teoksen 
tilalle valitaan ja  hankitaan uusi, jolloin prosessi pyörii näin omaa kehäänsä. Kaikkea 
ei voi säilyttää, tosin poistokriteerien tulisi olla hyvin perustellut tämäntyyppisessä 
kirjastossa, joka tietyin osin toimii myös arkistotoimintaa muistuttavana laitoksena.

8. NÄKÖKULMAN LAAJENTAMINEN

Kirjaston logistinen prosessi koostuu niistä ydintehtävistä, joiden varaan kirjastotyö 
muodostuu ja  koko henkilökunta osallistuu tämän prosessin pyörittämiseen erilaisin 
työvaihein. Tämän Työväenliikkeen logistisen kuvaamisen jälkeen pyrin laajentamaan
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10. TYÖVÄENPERINNE RY:N TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2007

Työväenliikkeen toimintasuunnitelmassa käsitellään vuodelle 2007 Helka-yhteistyötä 
ja  tämän yhteistyön vaatimaa toiminnan kehittämistä, mm. tietoteknisin toimin. 
Kirjasto tarvitsee ehdottomasti ammattitaitoisen atk-tukihenkilön toimintansa tueksi 
ja  lisähenkilökuntaan anotaan 10 000 euroa.

Kokoelmaa pyritään kartuttamaan noin 1 000 niteellä ja  uutuushankintaan varataan 
20 000 euron määräraha. Aikakauslehtien hankintaan käytetään noin 3 000 euroa.

Kirjaston tavoitteena vuonna 2007 on 10 000 kävijää, 20 000 kotisivujen käyttäjää ja 
38 000 julkaisun lainaa.

Kirjaston bibliografiatietokanta kasvaa vuosittain noin 1 500 viitteellä, kaikista 
Suomen yliopistoista ja  korkeakouluista kerätään työväenliikettä käsittelevät 
opinnäytteet, arviolta noin 250 nimekettä. Nämä sisällönkuvaillaan ja  tallennetaan 
Arto-, tai Helka-tietokantaan. Arto-tietokannasta poimitaan keskeisten 
työväenliikkeen tutkijoiden artikkelit, vuosittain noin 200-300 artikkelia.

Työväenliikkeen kirjastossa kootaan Kalevi Sorsan bibliografiaa hänen kirjallisesta 
tuotannostaan eli monografioista, artikkeleista, kolumneista, runoista, julkaistuista 
puheista ja  valikoiden myös tärkeimpien päivä-ja aikakauslehtien haastatteluista sekä 
pilapiirroksista. Tämä bibliografiaprojekti aloitettiin vuonna 2004 ja  siihen anotaan 
rahoitusta puoleksi vuodeksi vuonna 2007.

Työväenliikkeen kirjasto suunnittelee Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä 
työväenliikkeen historiaa käsittelevien pienpainatteiden digitointia vuonna 2007-2009. 
Pienpainatteet käsittelevät Suomen ja  kansainvälisen työväenliikkeen historiaa sekä 
aateperintöä, sosialidemokratiaa, kommunismia, sosialismia, marxisimia ja 
bolshevismia. Aineistoa on 1800-luvun lopulta 1970-luvulle saakka. Pienpainatteita 
on noin 1 600 kappaletta ja  monografioita noin 1 200 nimekettä.

Pohjoismaista yhteistyötä työväenkirjastojen kanssa tehdään siten, että "Foreign 
language literature on the Nordic labour movements” / Marianne Bagge Hansen, Gerd 
Callesen ed., päivitetään ja  Suomessa aineiston keräämisestä vastaa Työväenliikkeen 
kirjsto. Aineisto käsittelee maailmankielillä pohjoismaista työväenliikettä tänään sekä 
sen historiaa. Aineistoa on kerätty vuoden 1990 loppuun saakka. Tämä vaatii 
projektityötä noin kaksi kuukautta. Kirjastoväen yhteispohjoismainen 
bibliografiatapaaminen järjestetään Tukholmassa keväällä 2007. Näihin tapaamisiin 
anotaan avustusta 3 000 euroa.

Vuonna 2007 uudistetaan englannin-, ruotsin-ja suomenkieliset esitteet ja  
vieraskieliset kotisivut.

kuvausta siten, että tarkastelen henkilökunnan osuutta kirjaston logistisen prosessin
toimijana. Puitteet kaikelle antaa talous, josta olen tehnyt erillisen selvityksen.
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Työväenperinne -  Arbetartraditon ry anoo Työväen Arkistossa ja  Kansan Arkistosta 
tehtävää nuorisokuvaprojektia varten vähintään kolmen kuukauden työpanosta vuonna 
2007. Tämä projekti pääsi alkuun vuonna 2006.

10.1 Kirjastonhoitaja Raija Kankaan ehdotus lisäyksestä 
toimintasuunnitelmaan

Kirjaston toimintasuunnitelma vuodeksi 2007 hyväksyttiin Työväenperinne -  
Arbetartradition ry:n syysvuosikokouksessa 15.12.2006. Kun toimintasuunnitelmaa 
valmisteltiin ehdotti kirjastonhoitaja Raija Kangas siihen lisättäväksi kohtaan 1.
Yleistä kirjaston tiedotustoiminnan. Ehdotus hyväksyttiin ja  lisättiin omana 
kappaleenaan:

"Kirjasto tiedottaa kokoelmastaan, tapahtumistaan ja  näyttelyistään 
sanoma- ja  aikakauslehdissä ja työväenperinnelaitosten julkaisemassa 
Työväentutkimus-lehdessä. Kirjastot.fr -sivuilla, Agricola- 
historiaverkossa ja kirjaston omilla kotisivuilla sekä ilmoitustauluilla. 
Kirjastolla on pystyvä ilmoitus Uutispäivä Demarin ja  Kansan Uutisten 
nettihakemistossa” (Työväenperinne -  Arbetartradition ry: Toimintasuunnitelma 
2007, 4).

Yhdistysten ja  yritysten tiedottaminen omasta toiminnastaan on tullut yhä 
tärkeämmäksi osaksi tehdä toimipaikkaansa tunnetuksi ja  huomatuksi. On tärkeää, että 
se on saanut oman maininnan toimintasuunnitelmassa, jotta siihen kiinnitettäisiin 
huomiota ja  sitä kehitettäisiin tekemällä siitä vuosittainen toimintasuunnitelma. 
Toiminnasta tiedottaminen on yksi kirjaston toiminta-ajatuksen, arvojen ja  vision 
toteuttamista palveleva strategia.

10.2 Päätelmiä Työväenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta

Verrattaessa Työväenperinne ry.n toimintasuunnitelmaa muiden yhdistysten 
toimintasuunnitelmiin, se ei poikkea juurikaan niistä. Toimintasuunnitelmaa 
laadittaessa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa tapahtuvat hintojen nousut, 
ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat toimintaan. Talousarviossa 
otetaan huomioon resurssit ja  on syytä olla realistinen, jos toimintasuunnitelma on 
laaja ja maailmoja syleilevä. Asioita ennakoidaan arvioimalla kulut suuriksi ja  tulot 
pieniksi. Avustusten käsittelijä leikkaa usein hakemuksesta pois osan summasta. 
Arbetartradition ry:n toimintasuunnitelma täyttää opetusministeriön vaatimukset.

Kirjaston toimintasuunnitelmassa suunnitellaan tulevan vuoden toiminta ja  esitettään 
talousarvio seuraavalle vuodelle. Syysvuosikokous hyväksyy sen esitettäväksi 
opetusministeriölle, jonka myöntämät varat ovat tärkeät kirjaston logistisen prosessin 
kannalta. Logistinen prosessi on kirjaston ydinprosessi, jonka eri osa-alueiden tehtävät 
muodostavat yhdessä kirjaston perustehtävän. Se on tapa, jolla taataan sekä työn että 
siihen käytettävien tarvikkeiden hankkimisen. Kirjaston lehtivarastossa käytetään 
esimerkiksi arkistokansioita, jotka kaikki eivät ole standardikokoa. Poikkeavat koot 
täytyy tilata ja  tehdä erikseen, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Lehti varasto on hyvin 
järjestettyjä siitä yhtäkkinen poikkeaminen voisi sekoittaa koko järjestyksen, jos 
erikokoisia kansioita laitettaisiin sekaisin. Hyvien työskentelyolosuhteiden j a -
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Kirjastonhoitajan näkemyksen kannalta toimintasuunnitelmassa voisi olla 
enemmänkin kuvailtu kirjaston varsinaisen perustehtävän (kirjaston logistisen 
prosessin) mukaisia töitä ja  niiden kehittämistä. Näissä toiminnoissa kirjasto on 
asettanut numeeriset tavoitteen kävijöiden, lainojen ja  kotisivun käytön suhteen. 
Uutuushankinnan arvioidaan olevan 1 000 niteen luokkaa. Kirjaston keskeisimpiä 
töitä ovat luettelointi ja  lainaus, mutta myös muihin kohteisiin tulisi kiinnittää 
kehittävinä kohteina huomiota. Toimintakertomuksessa numeeriset määrät ovat 
tarkempia, joskin niiden ilmaisutapaa voisi miettiä ja kehittää edelleen. Sekä 
toimintasuunnitelmaan että toimintakertomukseen tulisi kiijata yhdistyksen toiminta- 
ajatus, arvot ja  visio. Näiden perusteella yhdistyksen tavoitteena on päästä 
päämääräänsä esim. kokoelmapolitiikan avulla. Toimintasuunnitelmassa on muut 
yhdistyksen päämääriä tavoittavat keinot ilmaistu hyvin.

10. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON HENKILÖSTÖ KIRJASTON LOGISTISEN 
PROSESSIN KANNALTA 

11.1 Henkilöstösuunnittelusta

Yrityksen henkilöstöpolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä toimintaperiaatteita, joiden 
mukaan yrityksen henkilöstöasioita hoidetaan. Henkilöstöhallinto tarkoittaa kaikkia 
niitä hallinnollisia toimintoja ja  menetelmiä, joiden avulla ohjataan yrityksen 
henkilöstö-voimavarojen muodostumista ja  käyttöä. Toiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tulisi ottaa huomioon myös henkilöstön omat tavoitteet ja  tarpeet. 
Henkilöstöhallinto on tukitoiminto, jonka lähtökohtana on yrityksen tuottavuuden ja 
laadun aikaansaaminen. Henkilöstöhallinnon osa-alueita ovat: henkilöstösuunnittelu, 
henkilöstöhankinta (työhönotto), perehdyttäminen, työnopastus, henkilöstön 
kehittäminen, sisäinen tiedottaminen (viestintä), palkkahallinto, henkilöstöohjaus, sen 
seuranta ja  valvonta, henkilöstöpalvelut, työsuojelu (Kangas, Pirkko 1998, 36-37).

11.1.1 Työväenliikkeen kirjaston henkilöstö

Koska Työväenliikkeen kirjasto on alle kymmenen henkilön työyhteisö, täytyy 
työntekijöiden hallita muitakin kuin oman erityisalansa töitä. Organisaatioltaan 
kirjastoa voisi luonnehtia itseohjautuvaksi organisaatioksi, jossa johtajalla on suora 
määräysvalta työntekijöihin. Itseohjautuvassa organisaatiossa lähes koko henkilöstön 
tulisi olla monitaitoisia työntekijöitä, jotka pystyvät tarvittaessa siirtymään tehtävästä 
toiseen, mikä tekee toiminnan erittäin joustavaksi. Asiakaskontakteihin jokaisen tulisi 
pystyä hoitamaan itsenäisesti (Kangas, Pirkko 1998, 8). Jotta itseohjautuvan organisaation 
ihanne toteutuisi, täytyy työntekijöillä olla kokonaiskuva organisaation 
perustehtävästä, siitä mitä varten se on olemassa ja  mitä varten se on perustettu. 
Kaiken toiminnan tulisi kohdistua tuon perustehtävän mukaisen toiminnan 
ylläpitämiseen.

Tällä hetkellä vuonna 2007 Työväenliikkeen kirjastossa on kolme vakinaista 
työntekijää, kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja  hoitovapaalla oleva kirjastosihteeri. 
Muut työntekijät ovat määräaikaisia "kustannustehokkaita” työntekijöitä. Joillekin 
maksetaan ainakin osa palkasta valtion projektirahoista. Muita työntekijöitä ovat osa- 
aikaisena yksi kirjastovirkailija, yksi atk-suunnittelija, määräaikainen kirjastonhoitaja,

tarvikkeiden hankkiminen on merkittävä osa esimiestyötä ja  nämä hankinnat ovat
pakollisia työn joustavan sujumisen kannalta.
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joka on palkattu tekemään Kalevi Sorsa -bibliografiaa, kaksi oppisopimusopiskelijaa, 
joista toinen on ollut sairaslomalla elokuusta 2006 lähtien, sairasloma jatkuu vuoden 
2007 keväälle. Toinen oppisopimusopiskelija aloitti tammikuussa 2007. Lisäksi on 
mm. siviilipalvelusmies. Nykyinen lopettaa tammikuun lopussa ja  seuraava aloittaa 
helmikuun alussa palveluksensa. Lisäksi on tuntipalkkainen siistijä ja  arkistojen 
projektityöntekijöitä, kirjanpidon ja  palkanmaksun hoitaa palkkiota vastaan SDP:n 
työntekijä ja  tilintarkastajalle maksetaan palkkiota asiantuntija-avusta tilien hoidossa. 
Muita palveluja ostetaan, jos tarvetta niihin ilmenee.

Esimiehen töihin kuuluvat suunnittelu, organisointi ja  delegointi, motivointi, ohjaus, 
seuranta, valvonta ja  kehittäminen. Nämä toiminnot liittyvät kaikkeen tekemiseen. 
Koska Työväenliikkeen kirjaston henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, on käynyt 
niin, että kun työntekijä on oppinut jotakin kirjastotyöstä, hän on lähtenyt ja  uuden 
työntekijän koulutus on alkanut. Koska työyhteisö on pieni, on sillä ollut 
vaikutuksensa eri toimintojen hoitamisen kannalta. Päivittäiset asiakaspalvelu- 
tapahtumat sujuvat, mutta muiden toimintojen ylläpitämiseksi tarvittaisiin 
tehokkaampaa perehdyttämistä ja opastusta.

Henkilöstön nykytilanne

Työväenliikkeen kirjaston tämänhetkinen lähtötilanne logistisen prosessin kannalta 
katsoen on se, että johtajan lisäksi henkilöstöön kuuluu kaksi kirjastonhoitajaa (toinen 
heistä on määräaikainen projektityöntekijä) ja  yksi osa-aikainen kirjastovirkailija, joka 
suoritti kirjasto-ja informaatiopalvelualan ammattitutkinnon Keravan 
kauppaoppilaitoksessa vuonna 2005. Kirjastonhoitaja Raija Kangas toimi hänen 
työpaikkaohj aaj anaan.

Koska koko kirjastotoiminta perustuu tietotekniikan ja -verkkojen varaan, on atk- 
suunnittelija tarpeen. Koska Työväenliikkeen kirjaston sisäinen verkkojärjestelmä 
alkoi olla vanhentunut ja  yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa, jossa käytetään 
Voyager-kirjastojärjestelmää, oli tarpeen palkata oma tietotekniikan ohjelmistojen 
tuntija yhä vaativampien järjestelmien ylläpitoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas 
ehdotuksesta kirjastonjohtaja Kirsti Lumiala palkkasi yhdistelmätuella atk- 
suunnittelijan. Hänen työsuhteensa vakinaistamista suunnitellaan vuonna 2007. Hän 
on oppinut myös kirjastotoimeen kuuluvia tehtäviä ja päivystää mm. 
asiakaspalvelussa.

Kirjastossa työskennellyt oppisopimustyöntekijä on pitkällä sairaslomalla ja  palannee 
työhön kevään 2007 aikana. Hän teki opinnäytteenään Työväenliikkeen kirjaston 
perehdyttämiskansion päivystyksestä.

Kirjastossa aloitti tammikuun lopulla toinen oppisopimustyöntekijä, jolla on 
aikaisempi noin vuoden kokemus kirjastotyöstä yleisessä kirjastossa. Hänellä on 
muuta kokemusta asiakaspalvelutyöstä. Myös uusi siviilipalvelusmies aloitti toimensa 
helmikuun 2007 alussa. Hänellä ei ole aikaisempaa työkokemusta.

Koska Työväenliikkeen kirjaston työntekijöiden vaihtuvuus on ollut viime vuosina 
suuri, on perehdyttäminen ja  työnopastus noussut yhä tärkeämmäksi asiaksi. 
Oppisopimusoppilas Virpi Hentilä teki opinnäytteenään Työväenliikkeen kirjaston 
päivystyksestä perehdyttämiskansion. Kirjastonhoitaja Raija Kangas toimi hänen

31



joka on palkattu tekemään Kalevi Sorsa -bibliografiaa, kaksi oppisopimusopiskelijaa, 
joista toinen on ollut sairaslomalla elokuusta 2006 lähtien, sairasloma jatkuu vuoden 
2007 keväälle. Toinen oppisopimusopiskelija aloitti tammikuussa 2007. Lisäksi on 
mm. siviilipalvelusmies. Nykyinen lopettaa tammikuun lopussa ja  seuraava aloittaa 
helmikuun alussa palveluksensa. Lisäksi on tuntipalkkainen siistijä ja  arkistojen 
projektityöntekijöitä, kirjanpidon ja  palkanmaksun hoitaa palkkiota vastaan SDP:n 
työntekijä ja  tilintarkastajalle maksetaan palkkiota asiantuntija-avusta tilien hoidossa. 
Muita palveluja ostetaan, jos tarvetta niihin ilmenee.

Esimiehen töihin kuuluvat suunnittelu, organisointi ja  delegointi, motivointi, ohjaus, 
seuranta, valvonta ja  kehittäminen. Nämä toiminnot liittyvät kaikkeen tekemiseen. 
Koska Työväenliikkeen kirjaston henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, on käynyt 
niin, että kun työntekijä on oppinut jotakin kirjastotyöstä, hän on lähtenyt ja  uuden 
työntekijän koulutus on alkanut. Koska työyhteisö on pieni, on sillä ollut 
vaikutuksensa eri toimintojen hoitamisen kannalta. Päivittäiset asiakaspalvelu- 
tapahtumat sujuvat, mutta muiden toimintojen ylläpitämiseksi tarvittaisiin 
tehokkaampaa perehdyttämistä ja opastusta.

Henkilöstön nykytilanne

Työväenliikkeen kirjaston tämänhetkinen lähtötilanne logistisen prosessin kannalta 
katsoen on se, että johtajan lisäksi henkilöstöön kuuluu kaksi kirjastonhoitajaa (toinen 
heistä on määräaikainen projektityöntekijä) ja  yksi osa-aikainen kirjastovirkailija, joka 
suoritti kirjasto-ja informaatiopalvelualan ammattitutkinnon Keravan 
kauppaoppilaitoksessa vuonna 2005. Kirjastonhoitaja Raija Kangas toimi hänen 
työpaikkaohj aaj anaan.

Koska koko kirjastotoiminta perustuu tietotekniikan ja -verkkojen varaan, on atk- 
suunnittelija tarpeen. Koska Työväenliikkeen kirjaston sisäinen verkkojärjestelmä 
alkoi olla vanhentunut ja  yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa, jossa käytetään 
Voyager-kirjastojärjestelmää, oli tarpeen palkata oma tietotekniikan ohjelmistojen 
tuntija yhä vaativampien järjestelmien ylläpitoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas 
ehdotuksesta kirjastonjohtaja Kirsti Lumiala palkkasi yhdistelmätuella atk- 
suunnittelijan. Hänen työsuhteensa vakinaistamista suunnitellaan vuonna 2007. Hän 
on oppinut myös kirjastotoimeen kuuluvia tehtäviä ja päivystää mm. 
asiakaspalvelussa.

Kirjastossa työskennellyt oppisopimustyöntekijä on pitkällä sairaslomalla ja  palannee 
työhön kevään 2007 aikana. Hän teki opinnäytteenään Työväenliikkeen kirjaston 
perehdyttämiskansion päivystyksestä.

Kirjastossa aloitti tammikuun lopulla toinen oppisopimustyöntekijä, jolla on 
aikaisempi noin vuoden kokemus kirjastotyöstä yleisessä kirjastossa. Hänellä on 
muuta kokemusta asiakaspalvelutyöstä. Myös uusi siviilipalvelusmies aloitti toimensa 
helmikuun 2007 alussa. Hänellä ei ole aikaisempaa työkokemusta.

Koska Työväenliikkeen kirjaston työntekijöiden vaihtuvuus on ollut viime vuosina 
suuri, on perehdyttäminen ja  työnopastus noussut yhä tärkeämmäksi asiaksi. 
Oppisopimusoppilas Virpi Hentilä teki opinnäytteenään Työväenliikkeen kirjaston 
päivystyksestä perehdyttämiskansion. Kirjastonhoitaja Raija Kangas toimi hänen

31



11.2 Perehdyttäminen

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä 
oppii tuntemaan työpaikkansa toiminta-ajatuksen ja  palveluidean sekä talon tilat ja  
tavat ts. tulokkaalle opastetaan sekä työpaikka että työyhteisön työtoverit ja  asiakkaat 
(Työyhteisön tuntemus). Hänelle opastetaan myös hänen oma työnsä ja  siihen liittyvät 
odotukset työnopastus).

Perehdyttäminen luo turvallisuuden tunnetta ja  myönteistä mielikuvaa ja  se on perusta 
hyvälle yhteistyölle. Vastuu perehdyttämisestä on jokaisella itsellään mutta päävastuu 
on aina esimiehellä. Perehdyttäminen koskee sekä uusia työntekijöitä että työhön 
pitkän poissaolon jälkeen palaavia henkilöitä. Jos työpaikalla tulee esimerkiksi 
työmenetelmien ja  työtehtävien muutoksia, on henkilöstö perehdytettäviä myös niihin 
(Kangas 1998, 47).

Perehdyttäminen vie aikaa ja  se edellyttää hyvää suunnittelua, laadukasta toteutusta, 
tulosten seurantaa ja  arviointia, ja  jatkuvaa perehdyttämisen kehittämistä. 
Perehdyttämisen suunnitteluun liittyy perehdyttämisen tavoitteiden määrittäminen, 
vastuun ja  tehtävien organisointi, toimenpideohjelmien ja  apuaineiston tekeminen 
sekä seurantajärjestelmän luominen tulosten arvioimiseksi. Perehdyttäjän 
kouluttaminen on myös erittäin tärkeää ja  perehdyttämiseen olisi varattava riittävästi 
aikaa. Kun työhönottaja kertoo tulokkaalle työpaikkaan, työhön ja työehtoihin 
liittyvistä asioista, on se alku perehdyttämiselle. Lisäksi tulokkaalle voidaan antaa 
työpaikkaa koskevia esitteitä kotiin luettavaksi (Mt., 47).

Tämän työn, kirjaston logistisen prosessin kuvauksen, on tarkoitus olla yhtenä 
perehdyttämisen apuaineistona.

Perehdytyksessä tulisi tulokkaalle selvittää ainakin seuraavat asiat:

Työyhteisö, sen toiminta ja  asiakkaat

Työväenliikkeen kirjastossa voitaisiin esitellä toiminta-ajatus, ja  kirjaston 
perustamisen lähtökohdat. Työväenliikkeen kirjaston taustaorganisaation kuvaus, 
koska esimerkiksi työterveydessä ja  muissa yhteyksissä toimitaan Työväenperinne 
ry:n nimissä. Kirjaston PovverPoint-esitystä voisi kehittää niin, että sen voisi näyttää 
päätteeltä perehdytettävälle. Kirjaston asiakaskunnan koostumuksesta voisi kertoa ja 
siitä mitä he kirjastosta lainaavat. Kirjaston keskeisimmän kokoelman esittely olisi 
myös paikallaan.

Työyhteisön organisaatio ja  henkilöstö

Työyhteisön organisaation kuvauksen yhteydessä voisi kertoa muista 
Työväenperinnelaitoksista ja  näyttää päätteeltä niiden kotisivut ja  kertoa niiden 
sijainnista. Työväenliikkeen kirjastonjohtaja hoitaa rekrytoinnin, joten hän tulee 
tutuksi työhönottohaastattelun ja  kirjaston esittelyn yhteydessä. Myös tulevien 
työtovereiden esittely on tärkeää. Kirjaston yhteystiedot ja  puhelinnumerot ovat myös

työpaiklcaohjaajanaan, ja hän antoi aikaisemmin työstämiään suuntaa antavia
ohjeistuksia Hentilän käytettäväksi (Liitteet).
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Toimintatavat yrityksessä

Tulokkaalle tulisi kertoa, mitkä asiat ovat työyhteisössä tärkeitä toisin sanoen 
työyhteisön arvot. Hänelle tulisi kertoa myös mitä henkilöstöltä odotetaan. 
Asiakaspalvelussa on tärkeää myös työasu, ulkoinen olemus ja  käytös. Siisteys ei estä 
oman persoonallisuuden esiin tulemista. Asiakaspalvelun odotukset ovat tulokkaalle 
tärkeää tietoa. Samoin vaitiolovelvollisuus. Muille ei saa antaa asiakkaan henkilö- tai 
osoitetietoja, eikä asiakas välttämättä halua muiden tietävän lainaamaansa aineistoa. 
Virpi Hentilän perehdyttämiskansiossa on näistä asioista koottu tietoa.

Yrityksen tilat ja  kulkutiet

Työväenliikkeen kirjaston sijainti tulee tulokkaalle tutuksi jo työhönottohaastattelun 
yhteydessä. Hänelle voisi kertoa lähellä olevien muiden Työväenperinnelaitosten ja 
hän voisi käydä työhönopastajan kanssa tutustumassa näihin laitoksiin ja  niiden 
toimintaan, koska niiden kanssa tehdään yhteistyötä. Samalla tulokas tutustuisi niissä 
työskenteleviin henkilöihin. Kirjaston kulkutiet ja  varauloskäynnit tulisi selvittää. 
Samoin sen, miten menetellään palohälytyksen sattuessa. Kiinteistössä on ollut turhia 
hälytyksiä, mutta niihin tulee suhtautua yhtä vakavasti kuin oikeisiin hälytyksiin. 
Hälytyksen sattuessa täytyy mennä ulos kokoontumispaikalle ja sisälle saa palata 
vasta kun palokunta on käynyt tarkastamassa tilanteen. Kiinteistössä lajitellaan myös 
jätteet ja  niille on omat roskakorinsa. Lajitteluperiaatteet tulee tehdä tutuiksi.

Työaika ja  työvuorot

Työväenliikkeen kirjaston työntekijöillä on koeaika, jonka merkitys tulisi selvittää 
tulokkaalle. Työajat ja  niiden merkintä. Työajan kertymä. Samoin päivystysvuorojen 
merkitys tulisi tehdä tutuksi. Päivystäjän ja  varapäivystäjän vastuut ja  tehtävät pitää 
selvittää. Ruoka- ja  kahvitauot, lomat, sairauspoissaolot ja  muut poissaolot, 
täsmällisyys ei myöskään ole pahe.

Palkka-asiat

Palkka ja  palkanmaksu tulee sopia ja  mahdolliset erillislisät. Jos osallistuu kirjaston 
järjestämiin tilaisuuksiin, on se työaikaa ja se lasketaan tunteina, josta ei saa erillistä 
rahakorvausta. Sairausajan palkan, loma-ajan palkan, lomarahan ja  -korvauksien 
laskemisperiaatteet. Samoin lomapäivien kertyminen. Verokortti tulee antaa 
palkanmaksajalle.

Työsuojelu, työturvallisuus, työterveyshuolto

Tulokas ohjataan työhöntulotarkastukseen, neuvotaan työpaikan terveysaseman 
sijainti ja  kerrotaan työterveyshuollon palveluista. Kerrotaan ensiapuohjeet ja 
ensiapukaapin sijainti, samoin paloturvallisuusohjeet ja  työturvallisuusohjeet. 
Hätäpuhelinnumeroiden tulisi olla näkyvällä paikalla, jotta ne olisivat tarpeen tullen 
nopeasti saatavilla.

tärkeitä. Ne on koottu Virpi Hentilän perehdyttämiskansioon. Jos työpaikalla on
erityinen työnopastaja, hänet tulisi esitellä samoin kuin hänen sijaisensa.
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Toimintatavat yrityksessä

Tulokkaalle tulisi kertoa, mitkä asiat ovat työyhteisössä tärkeitä toisin sanoen 
työyhteisön arvot. Hänelle tulisi kertoa myös mitä henkilöstöltä odotetaan. 
Asiakaspalvelussa on tärkeää myös työasu, ulkoinen olemus ja  käytös. Siisteys ei estä 
oman persoonallisuuden esiin tulemista. Asiakaspalvelun odotukset ovat tulokkaalle 
tärkeää tietoa. Samoin vaitiolovelvollisuus. Muille ei saa antaa asiakkaan henkilö- tai 
osoitetietoja, eikä asiakas välttämättä halua muiden tietävän lainaamaansa aineistoa. 
Virpi Hentilän perehdyttämiskansiossa on näistä asioista koottu tietoa.

Yrityksen tilat ja  kulkutiet

Työväenliikkeen kirjaston sijainti tulee tulokkaalle tutuksi jo työhönottohaastattelun 
yhteydessä. Hänelle voisi kertoa lähellä olevien muiden Työväenperinnelaitosten ja 
hän voisi käydä työhönopastajan kanssa tutustumassa näihin laitoksiin ja  niiden 
toimintaan, koska niiden kanssa tehdään yhteistyötä. Samalla tulokas tutustuisi niissä 
työskenteleviin henkilöihin. Kirjaston kulkutiet ja  varauloskäynnit tulisi selvittää. 
Samoin sen, miten menetellään palohälytyksen sattuessa. Kiinteistössä on ollut turhia 
hälytyksiä, mutta niihin tulee suhtautua yhtä vakavasti kuin oikeisiin hälytyksiin. 
Hälytyksen sattuessa täytyy mennä ulos kokoontumispaikalle ja sisälle saa palata 
vasta kun palokunta on käynyt tarkastamassa tilanteen. Kiinteistössä lajitellaan myös 
jätteet ja  niille on omat roskakorinsa. Lajitteluperiaatteet tulee tehdä tutuiksi.

Työaika ja  työvuorot

Työväenliikkeen kirjaston työntekijöillä on koeaika, jonka merkitys tulisi selvittää 
tulokkaalle. Työajat ja  niiden merkintä. Työajan kertymä. Samoin päivystysvuorojen 
merkitys tulisi tehdä tutuksi. Päivystäjän ja  varapäivystäjän vastuut ja  tehtävät pitää 
selvittää. Ruoka- ja  kahvitauot, lomat, sairauspoissaolot ja  muut poissaolot, 
täsmällisyys ei myöskään ole pahe.

Palkka-asiat

Palkka ja  palkanmaksu tulee sopia ja  mahdolliset erillislisät. Jos osallistuu kirjaston 
järjestämiin tilaisuuksiin, on se työaikaa ja se lasketaan tunteina, josta ei saa erillistä 
rahakorvausta. Sairausajan palkan, loma-ajan palkan, lomarahan ja  -korvauksien 
laskemisperiaatteet. Samoin lomapäivien kertyminen. Verokortti tulee antaa 
palkanmaksajalle.

Työsuojelu, työturvallisuus, työterveyshuolto

Tulokas ohjataan työhöntulotarkastukseen, neuvotaan työpaikan terveysaseman 
sijainti ja  kerrotaan työterveyshuollon palveluista. Kerrotaan ensiapuohjeet ja 
ensiapukaapin sijainti, samoin paloturvallisuusohjeet ja  työturvallisuusohjeet. 
Hätäpuhelinnumeroiden tulisi olla näkyvällä paikalla, jotta ne olisivat tarpeen tullen 
nopeasti saatavilla.

tärkeitä. Ne on koottu Virpi Hentilän perehdyttämiskansioon. Jos työpaikalla on
erityinen työnopastaja, hänet tulisi esitellä samoin kuin hänen sijaisensa.

33



S is äin en tiedottamin en

Kerrotaan henkilökunnan ilmoitustaulun sijainti ja  henkilökuntapalavereista. Työhön 
liittyviä lakeja, asetuksia, ohjeita ja  työehtosopimusta (TES) tulisi selvittää. 
Ammattikirjallisuuden ja -lehtien sijaintipaikat tulisi saattaa tulokkaan tietoon. 
Hänelle tulisi antaa myös perehdyttämisaineisto ja  opastaa sen käytössä.

Tutustuminen omaan työpisteeseen

Esimiehen ja  työtovereiden tehtävät tulisi kuvata ja  kertoa kenen puoleen voi 
tarvittaessa kääntyä jossakin asiassa. Omaan työpisteeseen tutustuminen, 
henkilökunnan tilojen ja  avaimien antaminen tulokkaalle. Varaston ja  muiden 
säilytystilojen järjestysperiaatteisiin tutustuminen, jätehuolto on myös erittäin tärkeää. 
Siisti ja  järjestyksessä oleva työympäristö tekee työnteosta mielekkäämpää ja 
esimerkiksi mahdolliset allergiaoireet eivät esiinny siistissä ympäristössä. Hygienia on 
toisten huomioon ottamista.

Oma tehtävä

Tulokkaalle kerrotaan hänen omat tehtävänsä ja  vastuualueensa ja  niiden 
laatuvaatimukset. Koneiden, laitteiden ja  välineiden sijainnissa ja käytössä opastetaan. 
Myös niiden huolto-ohjeiden paikka tulisi selvittää. Tulokkaalle tulisi selvittä hänen 
työnsä merkityksestä suhteessa kokonaisuuteen ja  yhteistyöstä muiden kanssa. Työstä 
elpymiseen olisi myös varattava aikaa. Jos elpymisliikuntaa on järjestetty, niin siitä 
kerrotaan myös. Kerrotaan myös ne henkilöt, joilta saa lisätietoa ja  apua tarvittaessa.

Koulutus

Jos perehdyttämistilaisuuksia on, kerrotaan niin osallistumisesta, samoin muuhun 
koulutukseen. Jos henkilö haluaa kouluttautua edelleen, kerrotaan työpaikan 
jatkokoulutusmahdollisuuksista. Perehdyttämisen vaikutuksista saa selkoa 
keskustelemalla perehdyttäjän ja  esimiehen kanssa ja  samalla hoituu perehdyttämisen 
arviointi.

Muut asiat

Tulokkaalle kerrotaan, miten työpaikka auttaa harrastus-ja virkistys
mahdollisuuksissa, työ-ja  toimintakyvyn ylläpitämisessä. Hänen tulee saada selkoa 
myös muista henkilöstöpalveluista ja  -eduista. Työntekijän tulisi saada tietää myös 
vakuutuksista ja  eläkkeistä. Myös työnantajan kanta puhelimen käyttöön työ- ja 
yksityisasioissa tulisi tehdä selväksi. Työpaikan talouden tila tulisi myös kertoa.

11.3 Työnopastus

Työnopastusta tarvitaan muulloinkin kuin perehdyttämisen yhteydessä. Kun 
työmenetelmät, koneet, laitteet, välineet tai aineet muuttuvat, ne on opastettava 
jokaiselle, jo ta  muutos koskee. Jos työntekijä siirtyy työyhteisön sisällä tehtävästä 
toiseen tai hänen työtehtävänsä muuttuvat, on hänelle opastettava uudet asiat. 
Opastusta tarvitsee myös äitiyslomalta, pitkältä sairaslomalta tai opintovapaalta 
työhön palaava. Työpaikkaa vaihtavat ammattitaitoiset henkilöt osaavat ns.

34



S is äin en tiedottamin en

Kerrotaan henkilökunnan ilmoitustaulun sijainti ja  henkilökuntapalavereista. Työhön 
liittyviä lakeja, asetuksia, ohjeita ja  työehtosopimusta (TES) tulisi selvittää. 
Ammattikirjallisuuden ja -lehtien sijaintipaikat tulisi saattaa tulokkaan tietoon. 
Hänelle tulisi antaa myös perehdyttämisaineisto ja  opastaa sen käytössä.

Tutustuminen omaan työpisteeseen

Esimiehen ja  työtovereiden tehtävät tulisi kuvata ja  kertoa kenen puoleen voi 
tarvittaessa kääntyä jossakin asiassa. Omaan työpisteeseen tutustuminen, 
henkilökunnan tilojen ja  avaimien antaminen tulokkaalle. Varaston ja  muiden 
säilytystilojen järjestysperiaatteisiin tutustuminen, jätehuolto on myös erittäin tärkeää. 
Siisti ja  järjestyksessä oleva työympäristö tekee työnteosta mielekkäämpää ja 
esimerkiksi mahdolliset allergiaoireet eivät esiinny siistissä ympäristössä. Hygienia on 
toisten huomioon ottamista.

Oma tehtävä

Tulokkaalle kerrotaan hänen omat tehtävänsä ja  vastuualueensa ja  niiden 
laatuvaatimukset. Koneiden, laitteiden ja  välineiden sijainnissa ja käytössä opastetaan. 
Myös niiden huolto-ohjeiden paikka tulisi selvittää. Tulokkaalle tulisi selvittä hänen 
työnsä merkityksestä suhteessa kokonaisuuteen ja  yhteistyöstä muiden kanssa. Työstä 
elpymiseen olisi myös varattava aikaa. Jos elpymisliikuntaa on järjestetty, niin siitä 
kerrotaan myös. Kerrotaan myös ne henkilöt, joilta saa lisätietoa ja  apua tarvittaessa.

Koulutus

Jos perehdyttämistilaisuuksia on, kerrotaan niin osallistumisesta, samoin muuhun 
koulutukseen. Jos henkilö haluaa kouluttautua edelleen, kerrotaan työpaikan 
jatkokoulutusmahdollisuuksista. Perehdyttämisen vaikutuksista saa selkoa 
keskustelemalla perehdyttäjän ja  esimiehen kanssa ja  samalla hoituu perehdyttämisen 
arviointi.

Muut asiat

Tulokkaalle kerrotaan, miten työpaikka auttaa harrastus-ja virkistys
mahdollisuuksissa, työ-ja  toimintakyvyn ylläpitämisessä. Hänen tulee saada selkoa 
myös muista henkilöstöpalveluista ja  -eduista. Työntekijän tulisi saada tietää myös 
vakuutuksista ja  eläkkeistä. Myös työnantajan kanta puhelimen käyttöön työ- ja 
yksityisasioissa tulisi tehdä selväksi. Työpaikan talouden tila tulisi myös kertoa.

11.3 Työnopastus

Työnopastusta tarvitaan muulloinkin kuin perehdyttämisen yhteydessä. Kun 
työmenetelmät, koneet, laitteet, välineet tai aineet muuttuvat, ne on opastettava 
jokaiselle, jo ta  muutos koskee. Jos työntekijä siirtyy työyhteisön sisällä tehtävästä 
toiseen tai hänen työtehtävänsä muuttuvat, on hänelle opastettava uudet asiat. 
Opastusta tarvitsee myös äitiyslomalta, pitkältä sairaslomalta tai opintovapaalta 
työhön palaava. Työpaikkaa vaihtavat ammattitaitoiset henkilöt osaavat ns.

34



ammattitekniset asiat, mutta työyhteisön toimintatavat on tehtävä heille tutuksi. Muut 
tulokkaat voivat olla esimerkiksi ammatinvaihtajia, ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuvia tai oppilaitosten harjoittelijoita. Opastuksen tarve vaihtelee opastettavan 
ja  tilanteen mukaan (Kangas 1998, 52).

Ihmiset ovat erilaisia ja  heidän opastamisena riippuu opastettavan edellytyksistä ja 
tilanteesta. Tarkoituksena on, että opastettava oppii työnsä nopeasti ja  heti oikein, 
jolloin hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja  taitojen karttuessa virheet vähenevät ja 
samalla sekä työn laatutaso ja  tuottavuus paranevat. Yksi yleisimpiä virheitä on, että 
pyritään opastamaan kerralla liian paljon asioita (Mt. 1998, 52).

Kenelle? Miksi?

Opastettava on työnopastustilanteen keskeisin henkilö ja  opastajan tulisi selvittää 
ennen opastamista kenelle ja  miksi opastetaan. Opastettavasta tulisi selvittää millainen 
hän on ja  mitä hän tietää ja  osaa opastettavista asioista ennestään. Mitkä ovat hänen 
odotuksensa? Mitä hänen tulee oppia? Miten hyvin hänen tulee asiat osata? Miten 
hänen yksilölliset edellytyksensä otetaan huomioon?

Työväenliikkeen kirjastossa on ollut paljon henkilöitä, joilla ei ole ollut aikaisempaa 
kokemusta kirjastotyöstä. Kirjastotyön yksi perusta on aakkosten osaaminen. Sitä 
tarvitaan esimerkiksi aineiston hyllyttämisessä. Väärin hyllytetty aineisto voi pysyä 
pitkäänkin "kadoksissa” . Ensimmäisenä tehtävänä katsoisin olevan luokituksen ja 
aakkostuksen perusteella olevan hyllyjärjestyksen selvittämisen, opettamisen ja 
hyllyttämään oppimisen. Siinä tulee käytännön kautta tutuksi tietty systematiikka, 
jonka mukaan aineisto on sijoitettu. Toisena vaiheena tai samanaikaisesti hyllytyksen 
opettelemisen kanssa, tulokas joutuu harjoittelemaan asiakaspalvelua, ensin 
varapäivystäj änä oppimassa ja myöhemmin hän saa varsinaisia päivystysvuoroja. 
Asiakkaille joudutaan myös hakemaan hyllystä aineistoa, joten hyllytyksen 
systematiikan tunteminen on siinäkin tärkeää.

Mitä? Miten?

Työnopastus tulisi suunnitella etukäteen ja  koko henkilöstön tulisi olla siitä ja sen 
vaiheista tietoinen. Opastettavat asiat tulisi jaksotella, koska oppimisen sisäistäminen 
vie aikaa. Opastettavat asiat tulisi liittää laajempaan kokonaisuuteen ja  opastuksen 
tulisi edetä helposta vaikeampaan. Opastettavan tulisi saada harjoitella, ja  
harjoitustilannetta tulisi seurata ja  palautteen antaminen on tässä myös tärkeää. Asioita 
pitää kerrata ja  käyttää mahdollisuuksien mukaan kirjallista apuaineistoa. Perustelut 
eivät koskaan ole liikaa. Ohjeena voisi olla opasta ensin, vaadi vasta sitten.

Kun opastettava on oppinut esimerkiksi Työväenliikkeen kirjastossa olevan aineiston 
järjestämissystematiikan ja  asiakaspalvelun aakkoset (lainaamisen, palauttamisen, 
varausten teon, maksujen perimisen ja asiakkaan kysymän kirjan paikantamisen), 
hänelle voi antaa yhä vaativampia tehtäviä. Työväenliikkeen kirjastossa pyritään 
melko pian opettamaan tulokkaille luettelointia. Sen sisäistäminen voi kuitenkin olla 
vaikeaa, ennen kuin kirjastojen järjestelmät ovat tulleet tutuiksi. Kun kirjasto liittyi 
Helka-tietokantaan, konvertoitiin kirjaston vanhassa PrettyLib-järjestelmässä oleva 
aineisto uuteen tietokantaan ja  se aiheutti nk. tuplatietueita, jotka on siivottava tai 
yhdistettävä Helka-tietueeseen. Ensimmäisenä konvertoinnin aiheuttaman
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toimenpiteenä opetetaan tulokkaalle Helka-tietokantaan sopivan nidetarran 
vaihtaminen. Itse tietueen "siivoaminen” opetetaan myöhemmin tulokkaan taitojen 
karttuessa.

Tarkista oppiminen

Tarkistaminen varmistaa tuloksen ja  siihen voi käyttää kysymyksiä esimerkiksi Miten 
tekisit tämän? Miksi teet sen näin? Opetetuista tehtävistä ja  menetelmistä kannattaa 
keskustella. Opastettavan työskentelyä kannattaa seurata ja  erityisesti työn tuloksia. 
Hänet voi pyytää opettamaan oppimisensa toiselle ja  itse voi seurata tilanteen 
etenemistä. Kirjalliset tehtävät voivat edesauttaa oppimista.

12. Lopuksi

Olen pyrkinyt tässä näyttötyössäni tuomaan esiin kirjastotyön kokonaisuuden 
prosessina, jota tarvitaan esimerkiksi laadittaessa perehdyttämistä tai työnopastusta. 
Prosessin onnistuneeseen etenemiseen tarvitaan kaikkien työpanosta. Yksilön 
työpanoksen laadun määrittelee se, miten mielekkääksi hän kokee työnsä. Jos henkilö 
pannaan tekemään yhtä tiettyä tehtävää, hän ei varmaankaan osaa antaa sille 
merkitystä. Jos hän näkee edessään laajemman kokonaisuuden, saa jokin pienempi 
työvaihe suuremman merkityksen ja  sen toteuttaa myös huolellisemmin. Tämän työn 
tarkoitus on olla myös pohja esimerkiksi uuden oppisopimustyöntekijän koulutyölle, 
jossa hän voi koota esimerkiksi kaikki työsuojelua, työlainsäädäntöä, vuosilomaa, 
työehtosopimusta ym. työsuhteeseen liittyviä ehtoja koskevia lakeja ja  asetuksia 
uusille työntekijöille annettavaksi. Ehkä jonkin pienen Tervetuloa työyhteisöömme! - 
vihkosenkin voisi työstää uudelle tulokkaalle. Koska työyhteisössämme on viime 
vuosina henkilökunnan vaihtuvuus ollut melko suurta, tulisi perehdyttämisen ja 
työnopastuksen olla jouhevaa ja  se varmistaisi sen, että kirjaston perustehtävä tulisi 
selkeäksi kaikille.
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tarkoitus on olla myös pohja esimerkiksi uuden oppisopimustyöntekijän koulutyölle, 
jossa hän voi koota esimerkiksi kaikki työsuojelua, työlainsäädäntöä, vuosilomaa, 
työehtosopimusta ym. työsuhteeseen liittyviä ehtoja koskevia lakeja ja  asetuksia 
uusille työntekijöille annettavaksi. Ehkä jonkin pienen Tervetuloa työyhteisöömme! - 
vihkosenkin voisi työstää uudelle tulokkaalle. Koska työyhteisössämme on viime 
vuosina henkilökunnan vaihtuvuus ollut melko suurta, tulisi perehdyttämisen ja 
työnopastuksen olla jouhevaa ja  se varmistaisi sen, että kirjaston perustehtävä tulisi 
selkeäksi kaikille.
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