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1. JOHDANTO 

Tarkastelen tyossani Tyovaenliikkeen kirjaston logistista prosessia, johon kuuluu 
aineiston valinta j a hankinta, luettelointi, lainaus-japalautustapahtumat, varastointi ja 
poistaminen. 

Lainaustoiminta asiakaspalveluprosessina on kirjaston ydinprosessi, johon kuuluu 
valiton asiakaspalvelu eli aineiston lainaus, palautus, kaukopalvelu, aineiston 
varaaminen j a tietopalvelu. Muissa logistisen prosessin osa-alueissa ei ole valitonta 
yhteytta asiakkaaseen, vaan toimintoja, jolla aineisto saatetaan asiakkaan 
kaytettavaksi. Ne ovat valillisia asiakaspalveluprosesseja. 

Tyovaenliikkeen kirjaston vuotuisesta aineistonhankinnasta on valtaosa kirjoja ja 
lehtia. Muun aineiston hankinta on niin vahaista, etta keskityn kuvaamaan paaosin 
kirjanmuotoista aineistoa. 

Esittelen tyossani Tyovaenliikkeen kirjaston toiminta-ajatuksen, arvotj a vision. 
Kirjastolla ei ole kirjattua aineiston hankinta-, varastointi- ja poistostrategiaa. Toivon, 
etta tasta tyosta olisi apua niiden tyostamisessa. Kirjastossamme on viime vuosina 
tyovoima vaihtunut melko paljon. Siksi katsoin aiheelliseksi koota aineiston kirjaston 
perustehtavista j a niiden suhteesta toisiinsa. Samalla ne muodostavat kokonaisuuden, 
jota voidaan ajatella prosessinomaisena, jatkuvana tyovaiheiden jatkumona. Prosessin 
yhdesta osasta oppisopimusoppilas on tehnyt oman alaprosessinsa ja siina kuvataan 
Tyovaenliikkeen kirjaston paivystysta eri tyovaiheineen. Samoin voidaan muista 
logistisen prosessin osista tyostaa omat alatyovaiheensa. Nain voitaisiin kuvata kaikki 
kirjastotoimintaan kuuluvat olennaiset tyovaiheet. 

Sain idean tahan tyohon kouluttaja Matti Vilkkumaalle tekemistani tehtavista ja siksi 
liitan myos sen osaksi nayttotoitani. Niiden tehtavien avuUa pyrin kuvaamaan 
Tyovaenliikkeen kirjaston nykytilannetta. Taman tyon lisaksi olen tehnyt erilliset tyot 
yhdistyksen esimerkiksi Tyovaenliikkeen kirjaston taloudesta ja Suomen 
tyomarkkinajarjestelmasta, johon olen myos liittanyt mukaan selvityksen 
Tyovaenliikkeen kirjaston tyoehtosopimuksesta. Toivon naiden toiden olevan myos 
avuksi oppisopimusopiskelijoillemme heidan tyossaan. Omissa toissaan he 
kasittelevat mm. organisaatiotamme ja organisaatiomme taloutta. Samoin kuvaus 
kirjaston logistisesta prosessista voi oUa heille hyodyksi. Samalla tama voisi oUa 
johtamisen apuvaline suunniteltaessa tulevaisuuden strategisia valintoja. 

Tyovaenliikkeen kirjasto on julkisyhteiso eika se tavoittele toiminnallaan voittoa, olen 
kayttanyt tyoni rakenteen mallina intemetista loytamaani Anne Ruonalan "Kotkan 
kaupunginkirjaston logistinen prosessi: aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, 
varastointi ja poistaminen" omassa J E T -koulutuksessaan tekemaa tyota. Samoin olen 
kayttanyt Tyovaenliikkeen kirjaston oppisopimusopiskelijoiden Alpo Vakevan ja 
Virpi Hentilan toita, koska olen toiminut heidan tyopaikkaohjaajanaan heidan 
opiskelujensa aikana. Katson taman ohjaamisen oUeen minuUe itselleni oppimista 
katsomaan asioita laajemmasta nakokulmasta ja ikaan kuin johtamisen kannalta. 
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2. T Y O V A E N L I I K K E E N KIRJASTO 

2.1 Tyovaenliikkeen kirjaston organisaatio 

Tyovaenliikkeen kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, joka on perustettu vuonna 
1987. Kirjasto toimii opetusministerion alaisuudessa ja sen rahoitukseen anotaan 
vuosittain opetusministerion veikkausvoittovaroista valtionavustusta seka varsinaiseen 
toimintaan etta projektitoimintaan. Kirjaston toiminnasta paattaa itsenaisesti 
Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n jasenyhteisojen edustajista valittu hallitus. 
Kirjastonjohtaja esittelee kasiteltavat asiat hallitukselle. 

Yhdistyksen asioista paattaa kevat- j a syysvuosikokous, johon osallistuu valtakirjalla 
eri jasenyhteisojen edustajat. S3'ysvuosikokouksessa kasitellaan Tyovaenliikkeen 
kirjaston toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja kevatvuosikokouksessa 
kasitellaan edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokousedustajat valitsevat 
keskuudestaan hallituksen jasenet. Hallitus paattaa mm. henkilokuiman 
palkkaamisesta, hyvaksyy toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja vuotuisen 
budjetin vuosikokoukselle esitettavaksi. Lisaksi se paattaa kirjaston kehittamisen 
periaatteista ja valvoo kirjaston toimintaa seka antaa tarkempia maarayksia mm. 
kirjaston tyon organisoinnista. 

Tarkein sidosryhma Tyovaenliikkeen kirjaston toimeenpanossa on Tyovaenperinne -
Arbatartradition ry. Saannoissa on maaritelty sen tehtava kirjaston yllapitajana ja se 
toimii kirjaston taustaorganisaationa, jonka kautta kanavoidaan opetusministerion 
tyovaenperinteen maararahoja. Kehysorganisaation (Tyovaenperinne ry:n) 
jasenyhteisot muodostuvat poliittisen tyovaenhikkeen jarjestoista, 
ammattiyhdistysliikkeen jarjestoista, tyovaenliikkeen sivistysjarjestoista, 
urheiluliikkeesta ja joistakin tyovaenhikkeen liikelaitoksista. 

Muita tarkeita sidosryhmia ovat muut tyovaenperinnelaitokset, joita ovat 
Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Tyovaen Arkisto, Tyovaen 
Muistitietotoimikunta, Tyovaen Keskusmuseo seka Tyovaen historian j a perinteen 
tutkimuksen seura. Ne julkaisevat yhdessa mm. vuosittain ilmestyvaa 
Tyovaentutkimus-lehtea. Kirjasto ja arkistot sijaitsevat fyysisesti lahella toisiaan. 
Tyovaen Arkisto ja Tyovaenliikkeen kirjasto sijaitsevat samassa portaassa. Kansan 
Arkistoon on matkaa noin kilometri ja Ammattiyhdistysarkistoon muutama sata 
metria. Kirjasto on mukana myos Tyovaen Arkiston ja Kansan Arkiston 
nuorisokuvaprojektissa. Kirjasto anoo vuosittain Tyovaenperinne ry:n nimissa 
opetusministerion projektirahoitusta yhteisille projekteille. Laitosten fyysinen 
laheisyys tuo etua kirjastolle, koska asiakkaat voivat kayttaa helposti naiden kaikkien 
laitosten palveluja hyvakseen samalla kaynnilla. . 

Kirjasto luetteloi aineistonsa eriUiskirjastona Kanoalliskirjaaton Helka-tietokantaan. 
Kirjaston Helka-yhteistyo on sujunut hyvin. Kirjasto luetteloi aineistonsa joko Helka-
tai Arto -tietokantoihin ja lainaa aineistonsa Voyager-kirjastojarjestelman 
lainausjarjestelmalla. Vuonna 2007 on tarkoitus hakea "Suomi tietoyhteiskunnaksi" -
maararahoista lisarahoitusta Helsingin yliopiston kirjaston j a Tyovaenliikkeen 
kirjaston pienpainatteiden digitointihankkeeseen. Kirjastolla on tekeilla Kalevi Sorsa-
bibliografia, jonka tyota ohjaa bibhografiatyoryhma. Sen jasenet ovat Helsingin 
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yliopiston kirjastosta, Eduskunnan kirjastosta, Valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastosta seka Tyovaen Arkistosta. Tyovaenliikkeen kirjaston toiminta on vahvasti 
kytkoksissa Kansalliskirjaston toimintaan. 

Kirjastossa tyoskentelee talla hetkella kirjastonjohtajan lisaksi kaksi kirj astonhoitaj aa, 
yksi osa-aikainen kirjasto virkailij a, atk-tukihenkilo, kaksi oppisopimusoppilasta, 
siviilipalvelusmies ja siistija. 

Tyovaenl i ikkeen kirjaston organisaatiokaavio 

Opetusministerio 

Yhteisojasenet 

Heika-kirjastot 

Tyovaenperinne - Arbetartradition 
ry . ja sen haiiitus 

Kirjastonjohtaja 

Tyovaenl i ikkeen kirjasto 
ja sen tyontekijat 

as iakkaat 

Muut tyovaenperinneiaitokset 

Muut kirjastot 

(Lahteet: Tyovaenperinne ry:n toimintasuunnitelma 2007, Tyovaenperinne ry:n saannot, 
Tyovaenliikkeen kirjaston johtosaanto, Vakeva 2005, 4). 

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio 

Toiminta-ajatus 

Tyovaenliikkeen kirjaston tarkoituksena on toimia tyovaeston historian ja 
tyovaenliikkeen historian tieteellisena erikoiskirjastona, jolloin se hankkii ja asettaa 
kayttoon taman erityisalueensa kirjallisuutta ja muuta aineistoa sita tarvitsevien 
hyodynnettavaksi. Kirjaston tehtavana on tyovaen kulttuuriperinteen sailj^taminen ja 
kehittaminen. 

Kirjaston toiminta-ajatus on kirjattu vuonna 1990, siihen on tehty lisays vuonna 2004 
(Lumiala). Arvot j a visio ovat kirjattu vuonna 2004 (Lumiala). 

Arvot 

Kirjaston arvot perustuvat tyovaenliikkeen perinteisiin arvoihin: tasa-arvoon, 
solidaarisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteisolhsyj^een. 
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Visio 

Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallista ja 
kansainvalista tyovaenliiketta, tyovaestoa ja tyovaenperinnetta kasittavaa aineistoa. 

Naita toteuttaakseen kirjaston aineistolla on sen erityisalueen mukainen 
hankintapolitiikka, kokoelmien hoito j a kayttokuntoon saattaminen seka yksityisten 
etta yhteisojen tiedontarpeen palveleminen. 

2.3 Toiminnan tunnusluli^uja 

Talla hetkella 11.1.2007 ei vuoden 2006 tilastoja ole viela kaytettavissa, joten kaytan 
vuoden 2005 toimintakertomuksessa oUeita lukuja kuvauksessani. Tyovaenliikkeen 
kirjastoa koskevaa lainsaadantoa ovat mm. 

Valtionavustuslaki (688/2001) Laissa saadetaan perusteista j a menettelyista, joita 
noudatetaan myonnettaessa valtionavustuksia tai tuenluontoista rahoitusta tietyn 
toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. 

Laki raha-arpajaisten seka veikkaus- ja vedonlyontipelien tuoton kayttamisesta 
(1054/2001 +muutokset) 
Laissa saadetaan mm. raha-arpajaisten seka veikkaus- ja vedonlyontipelien tuottoa 
vastaavien maararahojen jakosuhteesta edunsaajille. 

Suomen tekijanoikeuslaki, 
Euroopan unionin tekijanoikeusdirektiivi 2001/29/EY 
Tyovaenliikkeen kirjastoa hallinnoi sen katto-organisaation Tyovaenperinne -
Arbetartradition ry:n saannot. 

Kirjaston kokoelma koostuu Tyovaen Arkiston j a Kansan Arkiston kirjastolle 
lahjoittamista kirja- ja lehtikokoelmista seka vuoden 1987 jalkeisista 
uutuushankinnoista ja lahjoituksista. 

Kirjaston kokoelmassa oli 31.12.2005 noin 115 000 monografiaa ja noin 30 000 
pienpainatetta seka noin 5 000 aikakaus-ja sanomalehtinimeketta. Kirjaston 
avokokoelmassa oli noin 30 000 nidetta. 

Kirjasto sai lahjoituksina seka yksityisilta henkiloiha etta yhdistyksiUa yhteensa 4 518 
kirjaa, 588 pienpainatetta j a 520 kausijulkaisujen vuosikertaa. 

Kirjastoon ostettiin 598 kirjanidetta ja lahjoituspyyntoina saatiin seka yksityisilta 
henkiloilta etta yhteisoiha 301 nidetta. Kotimaisia lehtia ostettiin 35 nimeketta ja 
ulkomaisia 9 nimeketta. Lahjoituspyynnoilla j a lahjoituksiUa saaduUa aineistolla on 
suuri taloudellinen merkitys kirjastolle. 

Vuonna 2005 kokoelmasta ja lahjoituksista poistettiin 3 403 kirjaa, 150 pienpainatetta 
ja 507 lehtivuosikertaa. Tyovaen keskusmuseoon Tampereelle j a Tyottomien 
yhdistyksille kirjasto lahjoitti 280 kirjaa. 
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Kirjaston lehtikokoelmassa oli luettavana 241 lehtea, joista 204 nimeketta oli saatu 
lahjoituksina. 

Kirjaston kirjakokoelman luetteloi 31.12.2005 olivat: 

Helka-kokoelma: 57 586 nidetietuetta 

Tyovaen bibliografiat: 13 368 " 
-osuustoimintakokoelma 

Kortistoluettelo: 20 000 

Arto-tietokanta: 9 229 

Kalevi Sorsa -bibliografia: 2 046 

Luetteloimaton kokoelma sisalsi noin 40 000 monografiaa ja 30 000 pienpainatetta 

Kirjasto luetteloi Helka-tietokantaan 7 375 monografiaa j a 360 aikakauslehtea. 

Kirjaston kayttotilasto 31.12.2005 oli: 

Asiakaskaynnit 8 156 

Kotisivukaynnit 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 ryhmia j a kirjaston tiloissa kokoontui 
erilaisia yhdistyksia. 

(Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n Toimintakertomus 2005) 

Talous 31.12.2005 

Tyovaenliikkeen kirjaston talous perustuu vuosittaiseen vahionapuun. Kirjasto sai 
vuonna 2005 toiminta-avustusta 285 000 euroa. Toiminta-avustuksen lisaksi 
Tyovaenperinne ry sai projektitoiminnan valtionapua 37 000 euroa. Projektitoiminta 
on tasekirjassa eritelty omana alueenaan. 

Tyovaenliikkeen kirjaston keskeiset kustannuserat vuonna 2005 olivat: 

Palkat 139 226,17 € 48,85 % 
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Lakisaateiset sosiaalikulut 
Muut sosiaalikulut 
Henkilokunnan koulutus 
Paivarahat/matkat 
Poistot 
Huoneistokulut 
Kirjaston yleiskulut 
Muut kulut 

100 758,82 € 
50 611,64 € 
45 628,68 € 

28 577,85 € 
2 602,55 € 
1 405,20 € 

912,28 € 
390,15 € 

10,03 % 
0,91 % 
4,93 % 
0,32 % 
0,14 % 
35,35 % 
17,76% 
16,00% 

(Lahde: Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n Tasekirja 31.12.2005) 

Olen eritellyt tarkemmin mm. Tyovaenperinne ry:ta koskevan yhdistyksen 
taloushallinnon kaavan omana tyonaan 
Y H D I S T Y S T E N TALOUSHALLINTO (Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:ssa 

3.1 Logistiikka on yhteistyota ja tervetta jarkea 

Logistiikka on termina kaytetty 1950-luvulta lahtien. Termin suomennos tulee 
logistiikkaan laheisesti liittyvasta englanninkielisesta termista "materials 
management" = materiaalihallinto = materiaalitalous = logistiikka. 

Logistiikka on prosessi, jonka avuUa hallitaan materiaalivirtaa j a siihen liittyvaa 
palvelua j a tietovirtaa siten, etta toiminnan laatu j a kustannustehokkuus 
maksimoituvat (Sartjarvi). Logistiikkaan liittyy myos ohjaamista ja suunnittelua, 
tilausten kasittelya, hankintaa, tilausten valvomista ja toteuttamista eli 
tavarankasittelya, kuljettamista varastoimista ja asiakirjojen tuottamista (Sakki). 

Logistiikka vaatii onnistuakseen kaikkien yrityksen osien, osastojen, henkiloiden jopa 
sidosryhmien yhteistyota. Logistiikan keskeinen perusta on kokonaisvaltainen 
ajattelutapa. Osatarkastelusta edetaan kokonaisuuksien hallintaan. Keskeista 
logistiikassa ovat yrityksessa j a yritysten vaUUa liikkuvat tavaravirrat j a niihin liittyvat 
paaoma-, tieto-, j a kierratysvirrat (Imppola). 

Logistisen ohjauksen perustana pidetaan tietovirtaa. Se on ihmisen ja eri 
organisaatioiden valista kanssakaymista, jossa informaation laatu ja nopeus ovat 
avainasemassa. Tietovirran voidaan katsoa olevan koko logistiikan liikkeelle 
panevaksi virraksi; ilman tiedonsiirtoa asiakkaat eivat tieda, mita yrityksilla on heille 
tarjota ja millaisin ehdoin eivatka yritykset tietaisi mita toimittaa, milloin ja kenelle 

Materiaalin ohjaus on toimintaa, jossa kaytettavissa olevien resurssien avuUa pyritaan 
saavuttamaan yrityksen materiaalihallinnolle asetetut tavoitteet. Tama on mahdollista 
vain tietojaijestelman avulla, joka antaa tarpeelliset tiedot erilaisten raporttien ja 
tilastojen muodossa. 

Kysynta saa aikaan materiaalivirrat ja siita liihteva tietovirta kaynnistaa 
materiaalitoimintojen sarjan. Materiaalivirtaus on herkka kysynnan vaihteluille. 
Kysynnan saa aikaan tieto, informaatio, jota asiakas on yrityksen tuotteista saanut 

3. KIRJASTON LOGISTINEN PROSESSI 

(Mt.). 
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esimerkiksi mainomian, esitteiden ym. valityksella. Tieto on kaksisuuntaista, jossa 
seka asiakas etta myyja (kirjasto) saavat toinen toisiltaan toimintansa edellyttamaa 
tietoa. Logistiikan voisi sanoa elavan tiedosta. Tilausvirta (kirjasotossa lainaus) on osa 
tietovirtaa, joka kuten materiaalivirtakin voidaan jakaa sisaiseen ja ulkoiseen 
tietovirtaan (Mt.). 

3.2 Kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa 

Voittoa tuottavissa tuotanto-ja liikelaitosten logistisissa prosesseissa aineisto 
hankitaan ensin varastoon j a sen kiertonopeutta seurataan tarkasti. Kirjastossa 
aineiston varastointi on prosessin viimeinen vaihe ja se on aineiston pysyva 
sailytyspaikka ja siella olevan aineiston kayttoaste on vahaisempi kuin muualla olevan 
aineiston. Varastossa olevaa aineistoa poistetaan harvemmin. 
Kirjaston logistinen prosessi eroaa tuotanto-j a liikelaitosten prosesseista siten, etta 
varastointi on prosessin viimeinen eika ensimmainen vaihe, kuten voittoa tuottavissa 
yrityksissa (Ruonala 2004, 7). 

3.2.1 Kirjaston logistiseen prosessiin kaytettyja termeja 

Tassii tyossa kaytettyjen termien selityksid.: 

1. Aineiston toimittaj a = mm. kustantaj at, kustantaj ien j a muiden 
aineistomuotojen esitteet, kirja- ja musiikkikaupat, sahkoinen 
verkko, kustantajien edustajat, yksityiset henkilot tai yhteisot, eri 
yliopistojen julkaisutahot. 

2. Aineiston valinta j a hankinta = mm. kirj astossa tapahtuva aineistoon 
tutustuminen, valinta esitteista, hankintatoivomukset, aineiston 
tilaaminen, tilausten vieminen hankintajarjestelmaan. 

3. Luettelointi, dokumentointi = kirjastossa tapahtuva luettelointityo, 
asiasanoitus, indeksointi j a aineiston kayttokuntoon saattaminen. 

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

5. Asiakas logistiikan osana = lainaus, palautus, tietopalvelu, aineiston 
varaaminen, asiakkaiden tekemien hankintaehdotusten kasittely: 
varastoidun aineiston lainaus j a poistetun aineiston ostaminen. 

6. Varastointi = kirjastossa tehtavaa aineiston siirtoa varastoon, josta 
aineisto on edelleen asiakkaiden kaytettavissa. 

7. Poistaminen = aineiston poistaminen kirjaston kokoelmista ja 
aineistorekisterista. Aineiston jatkokasittelya on seka sen myynti, 
lahjoittaminen muualle tai sen kasitteleminen jatteeksi. Poistaminen 
saattaa aiheuttaa uuden vastaavan kirja- tai lehtinimekkeen 
hankinnan (Mt., 2004). 
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(Lahteet: Imppola, Jorma: Logistiikan peruskurssi - Uusittu luentomateriaali, Vaasan yliopiston 
taydennyskoulutuskeskus, Vaasa 1998, Internet-version tuottaja: Vaasan yliopiston kirjasto. - Sakki, 
Jouni: Logistinen prosessi. 4.uud. p. [Espoo]: [J. Sakki], 1999. - Sartjarvi, Timo: Logistiikka 
kilpailutekijana : Tavaroiden varastoinnista tilausohjautuvaan logistiikkaan [Helsinki] : Suomen 
Kuljetustaloudellinen yhdistys, 1992. - Ruonala, Anne: Kotkan kaupunginkirj aston logistinen prosessi: 
aineiston hankinta, luettelointi, lainaus, varastointi j a poistaminen, 2004.) 

4. AINEISTON HANKINTA 

Vuodesta 1995 lahtien Suomessa on kustannettu kirjallisuutta vuosittain noin 12 000 
kappaletta. Vuonna 2005 kustarmettiin Suomessa 13 667 kirjanimeketta. 
Kustannettujen sanomalehtien maara on pysytellyt noin 200 kappaleessa, joskin pienta 
laskua on tapahtunut vuodesta 1995 lahtien. Vuonna 1995 ilmestyi Suomessa 231 
sanomalehtea ja vuonna 2005 205 lehtea. Aikakauslehtien (vahintaan nelja kertaa 
vuodessa ilmestyvien) maara oh vuonna 1995 3 395 kappaletta j a vuonna 2005 
ilmestyi 3 462 aikakauslehtea. Aikakauslehtien maara on pysj^ellyt noin 3 500 
nimekkeessa vuosittain. Maailmassa ilmestyy vuosittain miljoonia kirja-, ja 
lehtinimekkeita. 
(Suomen tilastokeskus: http://www.stat.fl/tup/suoluk/suoluk_kulttuuri.html#kulttuuri). 

Kokoelmien hallinnan ja suunnittelun valttamaton tyokalu on kokoelmien 
kehittamispolitiikkaa ohjaava hankintaohjelma. Kirjattu politiikka ja ohjelma takaavat 
jatkuvuuden ja pysyvyyden kokoelmien kehittamisessa silloinkin kun valintaa tekevat 
ihmiset vaihtuvat. Hankintaohjelmaan tulisi esittaa j a kiijata voimassaoleva kaytanto 
ja ne paamaarat j a tavoitteet, joihin pyritaan. Se auttaa myos kokoelmien kehittamisen 
syvaUisempaa tuntemusta ja hankintapolitiikan kehittamista (Wilen 1993, 23). 

Aineiston valinnassa ja hankinnassa tarvitaan asiantuntemusta aineiston tuotannosta j a 
sisallon arvioinnista. Nykyaikana tarvitaan yha moninaisempaa aineiston tuntemusta 
kirjastojen laajentaessa hankintaansa mm. musiikin, videoiden, cd-romien, 
multimedian, tietokantojen ja tietokoneohjelmien suhteen, jolloin kaytettavissa olevan 
aineistomaararahan kayton suunnittelu on tarpeen (Ruonala 2004, 7). 

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

Tyovaenliikkeen kirjastossa ostettiin 598 kirjanimeketta vuonna 2005. Seka ulko- etta 
kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtia ostettiin yhteensa 44 lehtinimeketta 
(Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n toimintakertomus 2005, 8-11). 

4.1 Aineistomaararaha 

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

Kirjaston talousarvioesityksessa opetusministerioUe vuodelle 2007 varataan 
monografiauutuushankintaan 20 000 euron maararaha ja sanoma-j a aikakauslehtiin 
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3 000 euroa. Kokoelman arvellaan kasvavan seka ostoilla, julkaisupj^ynnoilla etta 
lahjoituksiUa noin 1 000 niteen verran vuonna 2007 (Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n 
toimintasuunnitelma 2007, 6). 

Kirjaston aineistomaararahan kaytto on joustavaa. Aineiston hankintaa ovat 
vaikeuttaneet yllattavat taloudelliset muut menot, esimerkiksi vuonna 2003 muutto 
uusiin tiloihin. Tulevassa hankintapolitiikassa maararahan seurantaa todennakoisesti 
kehitetaan. Seurarmassa tuhsi hyodyntaa sesonkiaikoja, jolloin kustantajat julkaisevat 
uutuuskirjojaan. Aineistomaararahalla on suora vaikutus lainauslukuihin, silla 
ostettujen nimekkeiden maara vaikuttaa lainausmaariin lisaten niita. Siihen vaikuttaa 
myos oikein kohdennettu hankintapolitiikka. 

4.2 Aineiston valinta 

Tyovaenliikkeen kirjaston hankintapolitiikka ei ole kirjattu paperille. Kirjaston 
johtosaannosta j a kirjastoa hallinnoivan Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n 
saannoista voi paatella hankintatehtavan suunnan. Kirjaston johtosaannon mukaan 
kirjasto toimii tyovaeston j a tyovaenliikkeen historian erikoiskirjastona, jolloin se 
hankkii ja asettaa kaytettavaksi kirjallisuutta j a muuta aineistoa talta alueelta 
hankintakohteinaan erityisesti poliittinen historia, sosiaali- ja taloushistoria seka 
kulttuurihistoria (Tyovaenliikkeen kirj aston johtosaanto 1986). 

Koska kirjaston johtosaannon maaritelma hankittavasta materiaalista on liian suppea, 
ei siita ole apua kaytannon tyossa. Kirjatun hankintapolitiikan puute aiheuttaa sen, etta 
hankintaa tekevalla taytyy oUa tarpeeksi pitka tyokokemus Tyovaenliikkeen 
kirjastossa j a kirjastolle tarkeiden aihealueiden tuntemusta (Vakeva 2005, 10). 

Kirj astonhoitaj a Raija Kangas teki tarkemman alustavan selvityksen Tyovaenliikkeen 
kirjaston hankintapolitiikan nykytilanteesta JET-kouluttaja Matti Vilkkumaan 
antamien tehtavien perusteella. Tassa selvityksessa han hyodynsi 
oppisopimusopiskelija Alpo Vakevan tyota j a vuonna 1990 Tarja Nikanderin tekemaa 
pro gradu -tyota (Kangas 2006, 5-9). 

Tyovaenliikkeen kirjaston hankinnoista vastaa hankintaryhma, jonka muodostaa 
kirjastonjohtaja. Koko henkilosto voi esittaa hankintaehdotuksia ryhmalle, joka niiden 
perusteella valitsee aineiston. Tarkeimmat kriteerit aineiston valitsemiseen ovat 
aineiston vastaavuus hankintapolitiikkaan nahden jajulkaisujen hinta. Kaikki 
hankittava aineisto ei valttamatta vastaa hankintapolitiikkaa. Julkaisuja pyydetaan 
lahjoituksina pienkustantajilta, omakustanteina ja suomalaisten yliopistojen julkaisuja, 
poikkeuksena Tampereen yliopiston kirjasto, joka ei lahjoita julkaisujaan (Mt. 2006, 
7). 

Tieteellisten kirjastojen merkitys on tutkimuksen j a tiedeyhteison kannalta 
merkityksellinen ja niissa keskitytaan ensisijaisesti oman vastuualueen tutkimus-ja 
kehittamistyossa tarvittavien aineistojen ja tietojen hankkimiseen, sailyttamiseen ja 
valittamiseen. Tieteellisten kirjastojen tarkeimpia sidosryhmia ovat yliopistot, 
korkeakoulut j a tutkimuslaitokset. Verkottuvassa kirjastolaitoksessa myos myonteinen 
asenne tiedon vaihtamista kohtaan on tarkeaa, jolloin kirjastojen tietopalvelua voi 
hyodyntaa asiakastyossa 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 tyot. Aineiston valinta on kirjaston 
tarkeimpia tehtavia, joka vaatii aikaa ja kokemusta j a asiakaspalautteen huomioimista, 
jotta aineistomaara kohdentuu kayttoa j a kysyntaa vastaavaksi. 

Aineisto tilataan usein valinnan perusteella niin, etta sita ei nae ennen kuin se saapuu 
kirjastoon. Valinta tehdaan kustantajien j a antikvariaattien ennakkolistoilta tai 
kirjastonjohtaja kay vahtsemassa sen antikvariaatista. Asiakaspalvelussa paivystava 
virkailija kay lehdista lapi kirjamainoksia valitsemalla ja kopioimalla niista 
hankintaehdotuksensa hankintaryhmalle. Kirjasto ottaa vastaan asiakkaiden 
hankintatoivomuksia, joita pyritaan toteuttamaan ottamalla huomioon kirjaston 
valintakriteerit j a sen hetkinen aineistomaararahatilanne. EUei ole mahdollista hankkia 
asiakkaan toivomaa kirjaa, voi sen tilata kaukolainaksi muualta. Kirjasto ei tee 
kaukolainapyyntoja Helsingin alueelle. 

Aineistolahjoituksissa ja -lahjoituspyynnoissa pyritaan myos ottamaan huomioon 
valintakriteerit. Kirjoja vastaanottaessaan kirjasto ei sitoudu hittamaan teoksia 
kokoelmiinsa. 

4.3 Aineiston hanlcintalcanavat 

Ostot 

Tieteellisissa kirjastoissa on erilaisia tapoja hankkia aineistoa kokoelmiinsa. Tavallisin 
naista tavoista on ostot, joissa kaytetaan kaupallisia myyntikanavia: kirjakauppoja, 
valitys-ja keskusliikkeita, kustantajien suoramyyntiaja erikoiskanavia (esim. 
postimyynti, kirjakerhot) seka antikvariaatit. Paaosa aanitteista hankitaan 
erikoisliikkeista (musiikkikaupat, tyovaenliikkeeseen liittyvia aanitteita hankitaan 
niiden kustantajilta suoraan). Ns. ei-kaupallisia myyntikanavia ovat tieteelliset seurat 
(jasenyyden valityksella), valtio ja kunnat. 

Vaiiidot 

Vaihdot ovat tavallinen tieteellisen informaation valityskanava, ja ne ovat myos vanha 
kirjastojen valinen yhteistoimintamuoto. Vaihtotoimintaa ohjataan kansainvalisin 
sopimuksin ja konferenssein, ja sen nykyinen toiminta perustuu UNESCO:n vuonna 
1959 hyvaksymaan sopimukseen. Vaihtotoimiimalla pyritaan vahentamaan eri maiden 
valista eriarvoisuutta (esim. kehitysmaat). Vaihtosopimukset voivat oUa laitosten 
valisia kahdenkeskeisia sopimuksia tai eri maiden haUitusten vahsia asiakirjoja 
(yleissopimuksia). Yleissopimuksella suositetaan kuhunkin maahan perustettavan 
kansallisen vaihtokeskuksen, joka toimii myos vaihto toiminnan 
informaatiokeskuksena. 

Suomessa hallitus on esittanyt (HE 104/2006) laiksi Tieteellisten seurain 
valtuuskunnasta. Taman laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 
"Esityksessa ehdotetaan saadettavaksi laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta. 
Lailla ehdotetaan jarjestettavaksi tieteellisten seurain yhteisehmena toimivan 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan asema ja tehtava niin, etta ne olisivat myos 
uudessa perustuslaissa edellytetylla tasoUa ja etta valtuuskunnan oikeushenkiloasema 
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olisi selkea. Valtuuskunnasta tulisi julkisoikeudellinen yhteiso., jonka toimintaan 
kuitenkin suurelta osin sovellettaisiin yhdistyslain saannoksia." 
(http ://fmlex. fi/fi/esitvkset/he/2Q06/20060104) 

Vaihdoilla saadaan tieteellisten seurojen ja laitosten julkaisuja, raportteja, 
kongressijulkaisuja j a vaitoskirjoja. Vaihtotoiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja sen 
tarkoituksena on levittaa kyseisen laitoksen tai maan tutkimustuloksia, kartuttaa 
kokoelmia ja solmia kansainvalista kulttuurisuhteita. Vaihtotoiminnan myonteisina 
puolina voidaan pitaa sita, etta kokoelmiin saadaan kirjallisuutta, jota muuten on 
vaikea saada; kalliiden julkaisujen saaminen omia julkaisuja vastaan on "ilmaista"; 
rahan ja vieraan valuutan kayttoa ei tarvita; jos vaihdettava aineisto on sarjajulkaisuja, 
kirjasto saa uudet osat tarvitsematta pitaa silmalla niiden ilmestymista; kirjastojen 
valiset hyvat suhteet hyodyttavat myos muuta hankintaa; vaihtamalla turvataan myos 
omien julkaisujen leviaminen. Vaihtotoiminnan haittana voisi pitaa sita, etta kirjastot 
joutuvat ottamaan joskus vastaan aineistoa, jota eivat muuten hankkisi ja vaihtojen 
hoidosta (kirjeenvaihto ym.) aiheutuu aika paljon tyota. 

Lahjoitukset 

Monet merkittavat kirjastot ovat saaneet alkunsa lahjoituksista, esim. A A B = Abo 
Akademis bibliotek, H Y K = Helsingin yliopiston kirjasto, TYK=Turun yliopiston 
kirjasto. Myos Tyovaenliikkeen kirjasto on perustettu Tyovaen Arkiston ja Kansan 
Arkiston kirjakokoelmien pohjalta. Tieteelliset kirjastot saavat runsaammin 
lahjoituksia kuin yleiset kirjastot. Niilla on merkitysta kokoelmien taydentajana, tosin 
lahjoitukset eivat aina vastaa kirjastojen hankintaohjelmia. 

4.3.1 Tyovaenliikkeen kirjaston aineiston hankintakanavia 

Kirjatilausten paaasiallinen hankintakanava Tyovaenliikkeen kirjastossa on 
antikvariaarinen kirjakauppa Interfennica, josta kirjasto saa sovitusti alennusta 
tilauksista. Like-kustantamo antaa 30 %:n alennuksen kaikesta sen julkaisemasta 
aineistosta, joten tilaukset tehdaan suoraan tahan kustantamoon. Akateeminen 
kirjakauppa on ulkomaisen kirja- ja lehtihankintojen kanava. Viime aikoina tilauksia 
on tehty myos www.amazon.com -verkkokaupasta. Verkon kautta on tilattu myos 
aineistoa kirj a-antikvariaattien pitamasta www.antikka.net:in kautta. Pienimpien 
kustantajien julkaisut tilataan usein suoraan heiha, koska niita 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 opetusministerio, joka tarjoaa nk. vahalevikkista 
kirjallisuutta valikoimalistaltaan ostettavaksi tietylla maararahalla. 

Lahjoituksina kirjasto saa lahes kaikkien pyytamiensa suomalaisten yliopistojen 
julkaisut lukuun ottamatta Tampereen yliopiston julkaisuja, jotka taytyy ostaa. 
Kirjasto pyytaa erilaisilta yhdistyksilta j a yksityisilta heidan julkaisemaansa aineistoa, 
joka soveltuu kirjaston aihepiiriin. Joidenkin laitosten lahjoituspolitiikasta on sellainen 
tuntuma, etta he ovat kiristaneet lahjoituslinjaansa, eivatka kaikki toiminta heilta 
pyydettya aineistoa. 

Lahjoituspyynnoilla j a lahjoituksiUa on suuri merkitys aineiston hankinnassa, koska 
lahjoituksia saatiin seka yhteisoilta etta yksityisilta henkiloilta yhteensa 4 518 kirjaa. 
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588 pienpainatetta j a 520 kausijulkaisujen vuosikertaa. Lahjoituspyyntoina saatiin 301 
kirjaa. (Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n toimintakertomus 2005, 8-11). 

4.4 Hankitun aineiston kasittely 

Kirjastossa on seka tilattua, lahjoituksena pyydettya etta lahjoitettua aineistoa varten 
omat kansionsa, johon kahdessa ensimmaisessa on kopio tilauksesta tai 
lahjoituspyynnosta. Lahjoituksena saatua aineistoa varten on oma lomakkeensa, johon 
merkitaan lahjoittajan yhteystiedot j a lahjoitetun aineiston maara j a laatu (monografia, 
pienpainate, aikakausjulkaisu). Aineisto merkitaan saapuneeksi kansioihin. Kansiot 
kaydaan alkuvuodesta lapi ja kootaan tilausten/lahjoitusten tiedot merkittavaksi 
toimintakertomukseen. Tilattuihin kirjoihin merkitaan takakannen sisasivulle kirjan 
hinta j a merkinta "osto" luetteloijaa varten, jotta tama voisi valita kirjan 
varastointitietueeseen oikean tilastointikategorian. Lahjoituspyyntoina tuUeisiin 
kirjoihin merkitaan "ilmainen" , koska tilastoinnissa ei ole olemassa lahjoituspyyntoja 
varten omaa kategoriaansa. Lahjoitettuun aineistoon merkitaan "lahjoitus". 

Kirjastossa kaytettiin PrettyLib -kirjastojarjestelmaa ennen Helka-tietokantaan 
siirtymista. Helka kayttaa Voyager-kirjastojarjestelmaa, jossa on viisi eri moduuha: 
lainaus, luettelointi, hankinta, raportointi jahallinta. Tietoliikenneyhteyksien vuoksi 
hankinta-ja raportointimoduuleja ei ole kaytetty. Tilanne muuttunee 
lahitulevaisuudessa. Voyagerin hankintamoduulin kaytto mahdoUistaisi myos 
kirjastoon logistiseen prosessiin kuuluvan rahavirran seurannan. Tahan rahavirtaan 
kuuluisi seka aineiston hankintakulut etta muut jarjestelmassa olevat maksut, kuten 
sakkomaksut. Tyovaenliikkeen kirjastossa ei haluta kayttaa lata mahdoUisuutta, vaan 
hankintamaararahat tehdaan oman kirjanpidon kautta myos tulevaisuudessa. Tilattava 
aineisto on talla hetkella merkitty PrettyLib -tietokantaan, josta voi tulostaa pitkiakin 
kirjatilauslistoja. Tama merkitsee tilausten kohdalla ylimaaraista tyota, koska tilattu 
aineisto taytyy merkita myos PrettyLib:iin saapuneeksi. Kirjastonjohtaja hoitaa 
tilausten maksut. Naiden merkintojen jalkeen saapunut aineisto sijoitetaan niille 
tarkoitettuun hyllyyn, josta tyontekijat voivat ottaa aineistoa luetteloitavaksi. 

5. AINEISTON L U E T T E L O I N T I 

Luettelointia ei aina liiteta osaksi kirjaston logistista prosessia. Aineistoon 
kayttokuntoon eli lainattavaksi saatettaessa luettelointi on olennainen osa 
Tyovaenliikkeen kirjaston tyoprosesseja. Jokainen teos luetteloidaan 
(dokumentoidaan) riittavin tiedoin, jotta se on loydettavissa kirjaston kokoelmista 
seka teoksen tekijan, nimekkeen, aiheen, julkaisijan jne. mukaan. Luettelointi on 
aineiston sisallon kuvausta, jossa dokumentti kuvataan asiasanoilla (= indeksointi) 
ja/tai luokituksella, jotta se loytyisi asiakkaan tiedonhankinnassa. Luokitus on 
toisiinsa liittyvien aineiston sisaltojen systemaattista jarjestamista. 

Tyovaenliikkeen kirjastossa aineiston luetteloinnilla on suuri merkitys. Kirjasto on 
avoinna yleisolle tiistaista perjantaihin klo 11.00-17.00. Asiakaspaivystys kestaa siis 
kuusi tuntia neljana paivana viikossa. Yleinen tyoaika on 7,36 h/vrk, tosin siina on 
nykyisin poikkeuksia. Yhdella tyontekijalla on kahden tunnin asiakaspaivystysvuoro 
paivan aikana, joten hanelle jaa aikaa myos muihin toihin. Kaikki tyontekijat pyritaan 
opettamaan luetteloimaan. Perinteisesti luettelointi on mielletty kirj astonhoitaj an 
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tyoksi, koska hanella katsotaan olevan riittavasti tietoja aineiston sisallon 
analysoimiseen. 

Tyovaenliikkeen kirjasto on eriUiskirjastona osa Kansalliskirjaston Helka-j a 
suomalaisen yliopistojen j a korkeakoulujen yhteista Linda-tietokantaa. Tama 
yhteistyo edustaa hyvaa verkottunutta tyoskentelytapaa, koska kerran luetteloitua 
aineistoa ei tarvitse luetteloida kahteen kertaan. Jos dokumentin tiedot ovat 
tietokannassa, siihen lisataan vain Tyovaenliikkeen kirjaston tunnukset, 
varastointitieto (= sijoituspaikka) j a nide/niteet. Primaari-eli ensikertaista luettelointia 
tehdaan harvoin. Luetteloituja tietueita voi imuroida myos Fennica-tietokannasta, 
johon pyritaan luetteloimaan kaikki Suomessa painettu ja myos ulkomailla Suomea 
koskeva aineisto. Usein kay niin, etta mm. omakustanteet, pienpainatteet, paikalliset 
julkaisut jne. eivat ole missaan tietokannassa j a ne on luetteloitava itse. 

Aineiston luetteloinnissa on sen sisallon tuntemus tarkeaa, jotta se voitaisiin 
indeksoida ja luokittaa. Vaikka luettelointitietueet poimitaan usein valmiina, on ne 
kuitenkin tarkistettava. Lisattavat asiasanat taytyy tarkistaa asiasanastoista. 
Tyovaenhikkeen kirjastossa kaytetaan YSA-asiasanastoa tai kirjaston omaa sanastoa 
( T L K A ) . Asiasanoittamisessa tulee oUa johdonmukainen j a asiakkaiden tiedontarpeen 
tuntemus on valttamaton. Luokitus on sisallon ilmaisemista tietyn hierarkkisen 
jarjestyksen mukaan. Tyovaenliikkeen kirjastossa kaytetaan kirjaston omiin tarpeisiin 
sovellettua U D K -luokitusta. Tama vaatii luetteloijalta kokoelmien tuntemusta. 
Kirjaston luokitusjarjestelma on hyvin suppea kooste laajasta U D K -luokituskaavasta. 
Mielestani ei ole mielekasta laittaa dokumentin bibliografiseen tietueeseen 
luokkamerkintaa, koska sen nakyvyys on niin laaja ja nain suppealla esityksella ei saa 
dokumentin sisallon kaikkia merkityssuhteita esiin. Kirjaston kayttaa omaa 
luokituskaavaa varastointitietueeseen, siis kirjastossa olevan sijaintipaikan 
merkitsemiseen. Kirjaston luettelointityo on tehtava tarkasti j a virheettomasti, koska 
se on Intemetin valityksella mahdollista kopioida kaikkialla maailmassa. Tasta syysta 
luetteloinnin ja luokituksen tulisi oUa myos kansainvalisesti korkeatasoista. Liian 
suppean luokituskaavan kayttaminen ei vastaa tata tarkoitusta. Yha useampi 
tieteelliset kirjastot ei enaa merkitse luokitusta dokumentin bibliografiseen 
tietueeseen. Syyna on myos se, ettei sita osata enaa kayttaa niin hyvin kuin 
aikaisemmin. Luokitus on tarkeaa mm. laaketieteellisen kirjaston aineistonhaussa. 

Luetteloinnin tason tulee vastata nk. yliopistokirjastojen valitasoa. Luetteloinnissa on 
useita eri tasoja, joista korkein on kansalliskirjaston tekema 
kansallisbibliografiatasoinen luettelointi j a pienin on Kuopiossa olevan 
varastokirjaston tekema vahimmaistason luettelointi. Tyovaenliikkeen kirjaston 
henkilokunnalla on mahdoUisuus osallistua yliopiston jarjestamiin 
koulutustilaisuuksiin j a sita mahdoUisuutta kaytetaan hyvaksi. Koulutuksen avulla 
luetteloinnin taso p3Titaan pitamaan tasaisena. 

Oman lisansa Tyovaenliikkeen kirjaston luettelointiin on tuonut PrettyLib -
tietokannassa oUeen aineiston konvertointi Helka-tietokantaan, johon on tuUut nk. 
tuplatietueita. Tyovaenliikkeen kirjaston henkilokunta siivoaa jatkuvasti naita 
tuplatietueita, joka merkitsee oman bibliografisen tietueen poistamista ja tietokannassa 
jo oUeeseen bibliografiseen tietueeseen Hsataan Tyovaenhikkeen kirjaston merkinnat, 
varastointitiedot j a niteet. Tama tyo on kestanyt kolmatta vuotta ja jatkuu myos 
tulevaisuudessa. Jos kyseista bibliografista tietuetta ei ole Helka-tietokannassa, on se 

15 



tarkastettava myos Linda-tietokannasta ja imuroitava se sielta ja yhdistettava 
Tyovaenliikkeen kirjaston tietueeseen. Tuplatietueet eivat ole sallittuja. 

Kirjasto luetteloi aineistonsa Marc21-Fin -formaatilla, joka on Suomessa olevien 
yliopistokirjastojen kayttama luettelointiformaatti. Formaatti on lahivuosina 
muuttumassa Marc21:ksi ja se muuttaa hieman totuttuja luettelointikaytantoja, mutta 
vastaa muualla maailmassa kaytettavaa formaattia. Myos Suomen yleisten kirjastojen 
kanssa on kayty keskusteluja sen siirtymisesta kayttamaan yhtenaista formaattia, 
jolloin aineiston haku eri tietokannoista niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa 
tehostuu. Joulukuussa 2006 lahti Tyovaenliikkeen kirjastosta ensimmainen mannerten 
valinen kaukolaina Australiaan. 

5.1 Luettelointi kirjastonhoitaja Raija Kankaan vastuualueena 

Kirj astonhoitaj a Raija Kankaan yhdeksi vastuualueeksi on maaratty luettelointityo. 
Pyrkimyksena olisi, etta jokainen tyontekija luetteloisi aineistoa jollakin tasolla. 
Kaytannossa luettelointityo on osoittautunut vahan hankalaksi, koska usealla uudella 
tyontekijalla ei ole kirjasto tyosta taysin hahmottunutta kuvaa. Jotta luetteloinnin 
merkityksen ymmartaisi, tulisi tyossa mielestani hahmottaa kirjastotyon logistisen 
prosessin eri vaiheet osaksi kokonaisuutta. Systematiikan hahmottaminen on auttaa 
myos luettelointityossa ja sen merkityksen ymmartamisessa. Luettelointi ei myoskaan 
ole mikaan yksittainen tekija kirjastotyossa, vaan osaset nivoutuvat toisiinsa pala 
palalta. Luettelointi on tarkkaa tyota j a sen tason tuhsi vastata Helsingin yliopiston 
kirjaston vaatimuksia. Kalevi Sorsa -bibhografiatyontekija kirjastonhoitaja Esa 
Hamalainen on tehnyt ohjeita erilaisen aineiston poimintaan tietokannasta j a aineiston 
luettelointiin. 

Luetteloinnissa kaytetaan Marc21-Fin -formaattia, ja aineiston kuvailuun kaytetaan 
Kansalliskirjaston monografioiden luettelointisaantoja, jossa bibliografmen tietue on 
jaettu erilaisiin alueisiin. Raija Kankaan pyrkimyksena on tehda opaste, jotta 
luetteloija ymmartaisi taman systematiikan. Marc21-Fin - formaatissa naita alueita 
vastaa tietyt numerot. Kun opaste on valmistuu se kaydaan yhdessa lapi j a kokeillaan 
auttaako se luettelointityon omaksumisessa. 

6. LAINAUS 

Lainaus siihen liittyvien toimintoineen on kirjaston ydinprosessi. Samalla se on myos 
asiakaspalveluprosessi. Asiakkaiden kirjastossa kayttamia palveluja ovat mm. 
kirjaston valikoimia tutkivat, nk. seikkailevat kayttajat, kirjastotilaa kayttavat (mm. 
lehtien lukuja tutkiminen, tyopisteita kayttavat tukijat, seka kirjaston koneilla etta 
omilla kannettavilla koneilla tyoskentelevat tutkijat, jotka kaj^tavat mm. Intemet-
yhteytta), varauksia tekevat ns. "tasmakayttajat", tiedonhakupalveluita ja 
kirjastohenkiloston ammattiosaamista hyodyntavat ja tapahtumiin osallistuvat. 

Tyovaenliikkeen kirjasto on saanut Helka-yhteistyon vuoksi lisaa uusia lainaajia ja 
lainauksen tunnusluvut ovat kohonneet. Vuonna 2000 oli kotilainoja 12 103 ja se 
kasvoi vuoteen 2005 mennessa 34 921 kotilainaan. Myos lukusalilainojen maara 
kasvoi vuodesta 2000, jolloin se oh 1 114, vuoteen 2005, jolloin lukusalilainoja 
kirjattiin 1 382. Asiakaskaynnit kasvoivat vuoden 2000 luvusta 4 668 vuoden 2005 
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lukuun 8 156. Tarkkoja kirjattuja asiakasmaaria ei saada, koska Tyovaenliikkeen 
kirjastolla ei ole omaa tilastokategoriaa asiakkailleen, vaan heidat merkitaan kohtaan 
"muu" eli asiakas on talloin Helsingin yliopiston kirjaston ulkopuolinen asiakas. Myos 
muut kirjastot voida tilastoida asiakkaansa kohtaan "muut". Toisaaha 
raportointimoduulin avulla voisi olla mahdollista tulostaa tiedot Tyovaenliikkeen 
kirjastossa tehdyista kirjastokorteista. 

Logistiikan kannalta lainaustoiminta aiheuttaa eniten materiaalivirtoja. Aineiston 
oikea hyllytys on taman vuoksi ensiarvoisen tarkea tyovaihe aineiston nopean 
loydettavyyden ja saatavuuden vuoksi. (Liite: Raija Kankaan kirjaamat hyllytys-ja 
aakkostusohjeet). 

6.1 Asiakkaat j a asiakaspalvelu 

6.1.1 Asiakaspalveluprosessi kirjaston ydinprosessina 

Kirjasto on palveluorganisaatio, jonka tarkein tavoite on palvella asiakasta 
mahdoUisimman hyvin. Tavoite on laajan asiakaskunnan vuoksi haasteellinen. Hyva 
palvelu on kaiken kirjastotoiminnan lahtokohta, ja siihen vaikuttavat seka henkiloston 
tyopanoksen, tyovaiheiden j a muiden toimintojen lisaksi koko organisaatiokulttuuri 
arvoineen. Kirjastossa tarvitaan osaavia, motivoituneita ja palveluhenkisia 
tyontekijoita. Myos vaativat ja palautetta antavat asiakkaat ovat erittain tarkea 
kehitystyon lahtokohta. Palveluorganisaation tarkein nakymaton osa on 
palvelukulttuuri, joka muodostuu palveluhenkisyydesta, palvelua koskevista arvoista 
ja normeista. Kulttuuri vaikuttaa myos niihin tyontekijoihin, jotka eivat tee varsinaista 
asiakaspalvelutyota (Lovio & Tiihonen, 2006, 9-12). 

Palvelua kasitteena on vaikea maarittaa tyhjentavasti. Palvelutuote on tavallisimmin 
toimintosarja, esimerkiksi kirjaston lainauspalvelu (kirjan hankinnasta kayttoonottoon 
ja asiakkaalle lainaamiseen). Asiakas nakee toimintoketjusta vain yhden vaiheen ja 
kasittaa sen usein yhtena kokonaisuutena. Palvelutapahtuman alkaessa asiakkaan 
tarpeet ja odotukset selviavat usein vasta palvelutapahtuman aikana. Kirjastoa ei ole 
olemassa ilman asiakkaita. Hyllyilta ja tietoverkoista loytyvat aineistot ovat vasta 
lahtokohta varsinaisille kirjastopalveluille. Paasaantoisesti palvelua ei voida 
varastoida. Asiakaspalvelussa voidaan kuitenkin vakiinnuttaa tietyt toimintatavat (Mt., 
2006, 12). 

Julkiset palvelut tuotetaan paasaantoisesti verovaroin. Lait ja asetukset ja niiden 
toimeenpano liittyvat kiinteasti julkiseen palvelutuotantoon. Naita palveluja voi 
periaatteessa kayttaa kuka tahansa eika niiden kayttaminen esta muiden palvelujen 
kayttoa. Julkisten kirjastojen palvelutoiminta perustuu yhteiskuntapolitiikkaan, joten 
ne ovat pohittisen ohjauksen alaisia, joka nakyy mm. niiden budjettisidonnaisuudesta. 
Palvelujen tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan oikeudenmukaisuus ja tasa-
arvo. Tieteelliset kirjastot kuten Tyovaenliikkeen kirjasto palvelee paasaantoisesti 
omaa kehysorganisaatiotaan ja vain valillisesti muuta yhteiskuntaa. Kunnallisen 
kirjaston tulee palvella koko kuntayhteisoa tasapuolisesti (Mt., 2006,14). 

Palvelukuva-kasite soveltuu kiijastoihin paremmin kuin yritysmaailman termi 
yrityskuva. Palvelukuva on se mielikuva, joka yksiloUa ja yhteisoUa on toimipaikasta. 
Tama mielikuva muodostuu ihmisen omista kokemuksista, tuntemuksista ja tunteista. 
Eri ihmisryhmien kasitykset 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 todelhsuus, joka asiakkailla on 
kirjastosta. Markkinoinnissa ja mainonnassa imago-kasite tarkoittaa kuluttajan 
kasitysta tuotteesta, organisaatiosta tai palvelusta. Imago syntyy kuluttajan 
kasityksista. Kun asiakkaalla on myonteiset kasitykset kirjastosta, tulee han mielellaan 
uudestaan ja puhuu asioista myonteisesti. Kirjaston normaalit toimintatavat j a 
henkilokohtainen palvelun laatu vaikuttavat imagoon jokaisena aukiolopaivana. Hyvat 
tyosuoritukset lisaavat myonteisia mielikuvia ja myonteinen imago lisaa hyvia 
suorituksia. Henkilokunnan mielikuva omasta tyoyhteisostaan j a kasitykset sen 
imagosta vaikuttavat palvelukuvaan joko myonteisesti tai kielteisesti. Palveluhenkinen 
henkilosto voi hyvin j a myonteinen ilmapiiri heijastuu asiakaspalveluun (Mt., 2006,14-
16). 

Kirjastoissa tiedotuksen ja tiedon kulun puute on tavallinen ongelma. Monilla 
tyopaikoilla seka sisaista etta ulkoista tiedotusta voisi parantaa. Tieto ei tunnu 
valittyvan, vaikka viestintavalineiden maara kasvaa koko ajan. Tilapaistyovoiman 
kaytto asiakaspalvelutehtavissa hankaloittaa viestintaa. Palveluorganisaatio j a 
asiakaspalvelun perusteet eivat lyhyessa ajassa ehdi tuUa riittavan tutuksi eika 
jatkuvasti vaihtuvia tyontekijoita ehdita kouluttaa asiakastyohon riittavasti. 
Kirjastotyo on asiantuntijatyota, joka perustuu koulutukseen. Asiakkaille on tarkeaa, 
etta he saavat hyvaa palvelua j a asiat hoidetaan joustavasti. Asiakasprosessin tyonjako 
ohsi hyva suunnitella huolella (Mt., 2006,14-16). 
Tyovaenliikkeen kirjastossa on tehty paivystysvuorolistat, jossa yksi henkilo on 
varsinainen paivystaja j a hanella on apunaan varapaivystaja, joka noutaa esimerkiksi 
varastosta pyydetyn aineiston tai auttaa muutoin kiireisimpina hetkina. 

Jarjestelmallinen asiakaspalautteen keraaminen ei kirjastossa ole perinteisesti oUut 
kovin yleista. Myonteinen asiakaspalaute vaikuttaa henkiloston mielikuvaan omasta 
tyoyhteisostaan j a oletuksiin siita, minkalainen kuva asiakkailla siita on. Se puolestaan 
vaikuttaa palvelukuvaan j a palveluun. Asiakaspalvelutyo voi muodostua ajoittain 
stressaavaksi, jos asiakasmaarat kasvavat, koska vuorovaikutustyo voi olla myos 
vaativaa ja raskasta (Mt., 2006,45-46). 

Kirjaston asiakaspalveluun liittyy myos jatkuvasti kehittyvaa lainsaadantoa. Kirjaston 
johdon tuhsi pitaa kaikki tyontekijat ajan tasalla voimassa olevista saadoksista ja 
niiden noudattamisesta kirjaston asiakaspalvelussa. 

Esimerkiksi yleisten kirjastojen toimintaa saatelee kirjastolaki. Valtion yllapitamien 
yliopistojen kirjastojen toimintaan sovelletaan valtion maksuperustelakia ja -asetusta 
(Valtion maksuperustelaki 150/1002 muutoksineen).Sen soveltamisesta 
opetusministerion alaisten tieteellisten kirjastojen (mm. Tyovaenliikkeen kirjaston) ja 
Varastokirj aston toiminnan maksuUisuuteen on annettu erillinen opetusministerion 
paatos (Mt., 2006, 93-95). 

Koska kirjasto on julkinen tiedonvalityskanava, tarvitaan siella tietoa asiakkaiden 
laillisista oikeuksista, ja siksi tekijanoikeuslain tuntemus on tarkeaa kirjastotyon 
kannalta. Tekijanoikeus muuttuu merkittavasti tiedonvalityksen digitalisoitumisen 
myota. Hyvin toimiva tekijanoikeusjarjestelma on kirjasto-ja tietopalveluiden 
perusedellytys (Mt., 2006,93-95). 
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Kielilaki (Kielilaki 148/1922) on kielellisen palvelun vahimmaistason maarittava 
yleislaki. Esimerkiksi erilaiset opasteet j a esitteet on oltava molemmilla kielilla, kuten 
Tyovaenliikkeen kirjaston opasteet ovat. Saamelaisten, romanien ja viittomakielisten 
kielelliset j a kulttuuriset oikeudet mainitaan perustuslaissa. Niiden turvaamisesta 
saadetaan erikseen (Mt., 2006,93-95). 

Kuvaohjelmien eli elokuvien, videoiden ja tietokone-ja videopehen 
ennakkotarkastusta koskevat saannokset perustuvat lastensuojelullisiin nakokohtiin. 
Kuvaohjelmiin merkityt ikarajat ovat sitovia j a velvoittavat kaikkea lainaustoimintaa. 
Tyovaenliikkeen kirjaston videokokoelma on keskittynyt tyovaestoa j a 
tyovaenliikkeen historiaa koskevien videoiden j a DVD-levyjen hankintaan. Niiden 
lainaajien ikarajat ylittavat poikkeuksetta suositusikarajat, joten tama saannos ei ole 
aivan oleellinen tassa kirjastossa, mutta naista saadoksista on hyva tietaa 
(Mt, 2006, 93-95). 

Kirjastoissa tulee tuntea myos sahkoiseen asiointiin liittyvaa lainsaadantoa. Laki 
sahkoisesta toiminnasta viranomaistoiminnassa (13/2003) on yleislaki, jota 
taydentavat saannokset muun muassa sahkoisesta allekirjoituksesta ja tietosuojasta 
(Mt., 2006, 93-95). 

Niin sanottu julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/199 
muutoksineen) seka henkilotietolaki (Henkilotietolaki 523/1999 muutoksineen) 
saatelevat muun muassa kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki sisaltaa 
saannokset oikeudesta saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista seka sita 
koskevista rajoituksista. Lahtokohta on, etta kaikki viranomaisen asiakirjat ovat 
viimeistaan valmistuttuaan julkisia ja etta jokainen voi saada tietoa julkisista asioista. 
Vain perustelluista syista voi rajoittaa tiedon saantia. Kunnan hallinnossa lahinna 
ihmisten yksityiselamaa j a jo-itysten liiketoimintaa koskevat tiedot ovat salaisia. Tama 
koskee Tyovaenliikkeen kirjasto siina mielessa, etta sen kokoelmassa on eri 
vasemmistopuolueiden aineistoa (Mt., 2006, 93-95). 

Henkilotietolaissa saadetaan esimerkiksi henkilotietojen kasittelyn yleisista 
periaatteista seka rekisteriselosteesta ja rekisteroidyn oikeuksista. Saannokset 
koskevat myos kirjastojarjestelmien asiakastietoja ja muun muassa henkilotunnuksen 
kasittelyn lainmukaisuutta (Mt., 2006,93-95). Henkilotietolakia valvoo 
tietosuojavaltuutettu, jonka mukaan "rekisterinpidon avoimuuden periaatetta edustaa 
rekisteriselosteen laatimis-ja saatavillapitovelvoite. Rekisterinpitajalle on saadetty 
velvoite informoida rekisteroityja henkilo tietoja kerattaessa. Rekisteroidyilla on 
oikeus tarkistaa itseaan koskevat tiedot. Rekisteroidylla on myos oikeus vaatia 
virheeUisen tiedon koijaamista seka kieltaa henkilotietojensa kasittely 
suoramarkkinointia, etamyyntia ja mielipide-ja markkinatutkimusta samoin kuin 
sukututkimusta ja henkilomatrikkelia varten" 
(http://www.tietosuoia.fi/1577.htm). 

Kirjaston pitaa tuntea oma asiakaskuntansa ja heidan erityisvaatimuksensa. 
Esimerkiksi Tyovaenliikkeen kirjastossa suurimmat asiakasryhmat ovat 
valtiotieteellisen j a humanistisen tiedekunnan opiskelijat ja muut tyovaestosta ja 
tyovaenliikkeen historiasta kiinnostuneet tutkijat ja harrastajat. Tyontekijoiden on 
tunnettava jossain maarin se asiakkaiden erityistarpeet, jotta heita voitaisiin palvella 
laadukkasti (Vakeva 2005, 9-10). 
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6.1.2 Asiakaspalvelu kirjastonhoitaja Raija Kankaan vastuualueena 

Asiakkailla saadun palautteen mukaan kirjaston asiakaspalvelu on kiitettavaa. 
Aineiston loytymisessa on parantamisen varaa. Jotta tama palvelu toimisi jatkossakin, 
tulee kiinnittaa huomiota koko logistisen prosessin toimivuuteen. Ennen kaikkea 
huolellinen ja tarkka hyllytys on tarkeaa aineiston loytymisen kannalta. Hyllyttajalta 
vaaditaan systematiikan j a aakkostuksen tuntemusta. Raija Kangas on pyrkinyt 
tiedottamaan naista seka suuUisesti etta kirjallisesti. Oppisopimusoppilas Virpi Hentila 
tyosti Tyovaenliikkeen kirjaston perehdyttamiskansion, jossa hyodynnettiin naita 
ohjeita. Asiakaspalveluprosessi on kirjaston perusprosesseja. Hyvin onnistuessaan se 
luo myonteista yrityskuvaa. (Liitteet) Tyovaenliikkeen kirjaston henkiloston 
vaihtuvuus on oUut suuri viimeisten kuuden vuoden aikana. Vuoden 2007 alussa 
ainoastaan kirjastonjohtaja on tyoskennellyt kirjastossa yli kymmenen vuotta. 
Kirjastonhoitaja Raija Kangas on tyoskennellyt lahes kuusi vuotta j a kirjastovirkailija 
Alpo Vakeva noin viisi vuotta. Muut tyontekijat ovat oUeet talossa alle kaksi vuotta. 
On kaynyt niin, etta kun tyontekija on omaksunut asiakaspalvelutyon, han lahtee pois 
ja uuden tyontekijan koulutus aikaa. Se estaa jatkuvuuden tunteen syntymisen. 

Voyager-kirjastojarjestelmassa on lainausmoduuli, johon voi syottaa asiakkaan tiedot 
kirjastokorttia varten, siina on myos aineiston hakumahdoUisuus seka nidetunnuksella 
etta laajemmalla hauUa, varausten tekomahdoUisuus ja aineiston lainaus- ja 
palautusmahdoUisuus. 

Jarjestelma tuottaa automaattisesti aineiston myohastymismuistutukset asiakkaalle. 
Aineiston perinta ulkoistetaan vuoden 2007 alusta lahtien Lindorff-perintatoimistolle, 
jota Helsingin yliopiston kirjastot kayttavat. Yhden niteen myohastymismaksu on 0,15 
euroa vuorokaudessa. Tyovaenliikkeen kirjastossa ei perita aineiston varausmaksuja. 

Asiakas joutuu lainauskieltoon velkasaldon ylittymisesta. Tama tapahtuu silloin, kun 
velkasaldo on 10 euroa tai sita suurempi. Asiakas voi maksaa koko velkansa, myos 
muista kirjastoista lainatun aineiston myohastymismaksut Tyovaenliikkeen 
kirjastossa. Helsingin yliopiston alaiset kirjastot ottavat vastaan myos 
Tyovaenliikkeen aineistosta kertyneet myohastymismaksut. Peritysta aineistosta 
kertyneet maksut j a kirjankorvaukset taytyy maksaa ennen lainausoikeuden 
palauttamista. Kirjastonjohtaja voi asettaa asiakkaan lainaus-ja kayttokieltoon 
esimerkiksi hairitsevan kaytoksen tai vastaavan kirjaston toimintaa haittaavan syyn 
perusteella. 

Kirjastokorttina kaytetaan nk. Helsingin yliopiston kirjaston kayttamaa Helka-korttia. 
Sen saa esittamalla henkilotodistuksensa. Kirjastokortti myonnetaan kaikille sita 
pyytaville ja se kay myos Helsingin yliopiston kirjastoissa, joilla tama kortti on 
kaytossa. Kirjastokortin myontamiselle ei ole merkitty ala- eika ylaikarajaa. Asiakas 
kirjoittaa allekirjoituksensa ja nimenselvennyksensa kortin taakse, jolloin han sitoutuu 
Helsingin yliopiston kirjaston kayttosaantoihin, jotka ovat voimassa myos 
Tyovaenliikkeen kirjastossa. Asiakasrekisteri on henkilorekisteri, ja kirjaston 
henkilokuntaa sitoo lainsaadannon vaatima vaitiolovelvoUisuus. 

Tietotekniikan tuntemus on edelli^ys kirjastotoiden hoitamiselle, jossa kaikki perustuu 
tietokantojen varaan. Kirjastossa on viela erailta kokoelman osilta luettelointikortit. 
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mutta paaosa aineistosta on luetteloitu Voyager-kirjastojarjestelmaan. Myos monet 
muut varsinaista kirjastotyota tukevat tyot perustuvat tietotekniikan kayttoon. 

Kirjaston asiakaspalvelussa tyoskentelevilta vaaditaan asiakaspalveluvalmiuksia ja 
riittava yleissivistys. Myos perehtyminen yhteiskunnalliseen ja puolueaineistoon on 
eduksi. Tyovaenliikkeen historian ja tyovaenperinteen tuntemus aineiston sisalloissa 
on aina eduksi asiakaspalvelutapahtumissa. Henkilokunnan ulkonaoUa ei ole 
merkitysta, mutta asiakaspalvelijan voisi olettaa olevan siististi pukeutunut, koska han 
omalla olemuksellaan tukee kirjastosta saatavaa myonteista mielikuvaa. 

6.1.3 Tilastokatsaus kirjaston kayttajakuntaan 

Kirjaston asiakasprofiilia ei ole viime vuosina tehty. Vuonna 2005 Tyovaenliikkeen 
kirjaston lainauksien tilastoryhmien j a lainausmaarien mukaan kirjaston lainatilastot j a 
lainaajatilastot jakautuivat seuraavasti: 

Paikallislainaus yhteensa oli 4 749 ja kotimainen kaukolainaus Tyovaenliikkeen 
kirjastosta muualle Suomen oh 255 lainaa ja ulkomaille lainattiin 3 lainaa Helka-
jarjestelmalla. Vuonna 2005 kirjaston tilasta lainattiin yhteensa 5 007 lainaa. Virkailija 
uusi 9 546 lainaa j a 600 kaukolainaa, itsepalvelun avulla uusiittiin 24 465 lainaa j a 
148 kaukolainaa. Yhteensa vuonna 2005 lainojen maara oh 34 759 lainaa. 

Tyovaenhikkeen kirjastosta Helsingin yhopiston tiedekuntien opettajien, tutkijoiden ja 
opiskelijoiden lainojen maara jakautui suurimpien lainaajaryhmien mukaan 
seuraavasti: Humanistisen tiedekunnan; opiskelijat 831 lainaa, opettajat ja tutkijat 66 
lainaa, Valtiotieteellisen tiedekunta; opiskelijat 791 lainaa, opettajat j a tutkijat 71 
lainaa, Kayttaytymistieteellisen tiedekunta; opiskelijat 221 lainaa, opettajat ja tutkijat 
19 lainaa, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; opiskelijat 117 lainaa, opettajat 
2 lainaa. Se, etta aineistoa lainasi enimmakseen humanistit, valtiotieteilijat, 
kayttaytymistieteilijat ja luonnontieteilijat nayttaisi siita, etta kirjaston perustamisen 
yhteydessa laadittu aineiston hankintastrategia oli oikeansuuntainen (Kangas, Raija 
2006). Naista ryhmista opiskelijat lainasivat yhteensa 1 960 lainaa. Opettajat ja 
tutkijat lainasivat 160 lainaa. Yhteensa heidan tekemiaan lainoja oh 2 120. 

Muiden korkeakoulujen j a ammattikorkeakoulujen lainausmaarat olivat kohtuullisen 
hyvia. Tilastoryhmassa "muu" oli 1 152 lainaa ja "ei tilastoryhmaa" 305 lainaa. 
Naiden lainaajien voisi olettaa olevan kiinnostuneita tyovaenliiketta j a 
tyovaenperinnetta koskevasta aineistosta. 

Useamman vuoden tilastoja vertailemalla voitaisiin tehda kirjaston kayttajaprofiih ja 
kayttaa sita hankintapolitiikan apuna. 
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6.2 Lainaus ja palautus 

6.2.1 Lainaus 

Tyovaenliikkeen kirjastosta lainattiin j a uusittiin 34 921 lainaa vuonna 2005. 

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

Koska kirjaston PrettyLib -kirjastojarjestelmassa oleva aineisto konvertoitiin Helka-
tietokantaan, aiheutti se mm. kirjojen nidetarrojen vaihtamisen. Tarra vaihdetaan 
lainauksen yhteydessa sita mukaa, kun asiakkaat tuo vat Helka-jarjestelmaan 
sopimattomilla tarroilla varustettuja kirjoja lainaukseen. Kirjastoon tuli myos vuoden 
2005 lopulla RFID -(radiotarra)turvajarjestelma. Suojattu aineisto deaktivoituu 
lainaustapahtumassa, joten asiakas voi poistua turvaporttien halyttamatta (Hentila 
2005, 24-27). 

Aineistorekisteriin luetteloimatonta aineistoa voi lainata kuitilla. Tyovaenliikkeen 
kirjastossa on noin 40 000 tietokantaan luetteloimatonta monografiaa j a noin 30 000 
luetteloimatonta pienpainatetta. Lainakuittiin tulee merkinta siita, onko lainattava 
aineisto kaukolaina, kirjalaina tai lehtilaina. Lehtia lainataan harkinnan mukaan 
(Hentila 2005, 24-27). 

Kirjastojen lainauspolitiikka on taysin asiakaslahtoista, vapaaehtoista ja asiakkaan 
tarpeisiin perustuvaa. Kirjastot eivat agressiivisesti "tyrkyta" asiakkaalle aineistoaan. 
Aineiston suositteleminen edellyttaa asiakaspalvelutyossa perehtyneisyytta aineistoon. 
Tyovaenhikkeen kirjastossa erilaisten pohittisten puolueiden ja jarjestojen aineiston 
sisallon tuntemus on tarkeaa. Asiakaspalvelutyossa oleva henkilo voi omaehtoisesti 
perehtya aineistoon eli uutuuksien seurantaa, aineiston selailua, kustantajien esitteiden 
ja kirjallisuusarvostelujen lukemista j a omaehtoista lukemista vapaa-aikana. (Ruonala 
2004, 14). 

Lainaustoimintaan voi vaikuttaa monin eri keinoin, mm. onnistunut aineiston valinta, 
hyva asiakaspalvelu, aukioloajat, aineiston selkea sijoittelu ja opasteet ja erilaiset 
teema- tai erikoisaineistojen nayttelyt. Aineistoa voi myos suositella. 

Asiakaspalvelutapahtuma on ikaan kuin "jaavuoren huippu", jossa koko kirjaston 
logistinen prosessi huipentuu. Itse tapahtuma voi kestaa vain pari minuuttia, mutta se 
on inhimillista kanssakaymista j a antaa onnistuessaan asiakkaalle miellyttavan 
mielikuvan koko kirjastosta ja sen asiakaspalvelun laadusta. Onnistuneen 
asiakaspalvelutapahtuman jalkeen asiakas palaa mielellaan asioimaan samaan 
kirjastoon. Kirjastonhoitaja Raija Kangas on laatinut vuosien 2002-2005 aikana 
erilaisia ohjeita asiakaspalvelutapahtumia varten, jotka han luovutti 
oppisopimusoppilas Virpi Hentilalle taman tyostaessa Tyovaenliikkeen kirjaston 
perehdyttamiskansiota. (Liitteet) 
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6.2.2 Palautus 

Tyovaenliikkeen kirjaston tuUeita palautuksia ei ole rekisteroity, joten palautusmaarat 
eivat ole tiedossa. Kirjastolla ei ole kuljetussopimusta Helsingin yliopiston kirjastojen 
kanssa, joten kirjasto ei ota vastaan muiden kirjastojen palautuksia eika 
Tyovaenliikkeen kirjaston kirjoja voi palauttaa muihin kirjastoihin. Tasta on se etu, 
etta aineiston kiertonopeus lisaantyy. 

Aineisto palautetaan mielellaan asiakkaan nahden, jolloin puutteet huomataan ja niista 
voi huomauttaa asiakkaalle. Usein myos asiakkaat haluavat varmistaa, etta heidan 
lainaamansa aineisto palautetaan eika heille koidu siita ylimaaraista harmia. Samalla 
huomataan, onko aineisto myohassa ja siita voidaan peria mahdoUiset maksut. 
Asiakkaat eivat saa kuittia palautuksista, mutta se kirjoitetaan asiakkaan niin 
pj^aessa. Palautettaessa kirjan suojausjarjestelma aktivoidaan (Hentila 2005,21-22). 

Palautuksen jalkeen kirjastojarjestelmaan tulee tieto "browse", joka ilmoittaa niteen 
olevan palautettu ja valmiina hyllytettavaksi. Palautuksen jalkeen asiakastietoja ei saa 
enaa nakyviin, vaan ne poistuvat jarjestelmasta. Helsingin yhopiston kirjaston Helka-
yksikosta voi tarvittaessa myohemmin saada tiedot palautetusta aineistosta. Tassa 
noudatetaan tietosuojalakia. 

Palautettaessa lainausjaijestelma ilmoittaa mahdoUisen varatun aineiston, jolloin 
kirjan valiin tulevaan varausliuskaan kirjoitetaan asiakkaan nimi ja paivamaara, jolloin 
varaus raukeaa. VaratuUa aineistolla on oma hyllynsa palvelutiskin lahella. 

Palvelutiskin lahella on kaksipuolinen kirjastokarry, jossa on oma paikkansa 
kirjastoon, valivarastoon ja varastoon hyllytettaville kirjoille. Paivystava virkailija 
jaottelee kirj at palautuksen yhteydessa karryyn. Paivystysvuoron aikana tyoskentelee 
varsinainen paivystaja palvelutiskilla ja hanella on varapaivystaja, jonka tehtavana on 
hyllyttaa vuoronsa aikana palautetut kirj at. 

Aineiston hyllytys vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta se tulee oikeaan 
sijoituspaikkaansa. Vaaraan paikkaan hyllytettya teos "katoaa", sita ei ehka loydy 
viikkokausiin. Tyovaenliikkeen kirjastossa hyllytysta helpottaisi, jos kaiken aineiston 
selkamykseen olisi lisatty sijaintia ilmaiseva signum (= sijaintia ilmaiseva 
luokkanumero, ja paasanan kolme ensimmaista kirjainta). Tata on ryhdytty 
tyostamaan, mutta se vie aikaa. 

Kirjastolla on uutuuskirjoille omat hyllynsa lahella palvelutiskia. Periaatteena on, etta 
kuluvana vuonna ilmestynyt aineisto sijoitetaan uutuushyllyyn ja esille asiakkaiden 
nahtavaksi. Uutuushyllyssa olevaa aineistoa voi vapaasti lainata. 

6.3 Tietopalvelu ja aineiston varaaminen 

Kirjastotyossa tietopalvelulla on suuri merkitys. Tietopalvelu on tiedon tai aineiston 
etsimista asiakkaalle siina laajuudessa kuin ban sita tarvitsee. Tietopalvelutapahtuman 
laajuus vaihtelee yksittaisen tiedon tai teoksen etsimisesta laajaan aineistohakuun 
kirjastossa kaytossa olevista tietokannoista (Ruonala 2004,16). Tyovaenliikkeen 
kirjastossa asiakaspalvelijalta tarvitaan tietoa seka erilaisista yhteiskunnalhsten etta 
pohittisten aineiston sisaltojen tuntemisesta. Nykypaivana on melko yleinen ilmio se. 
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etta nuoret eivat ole kovinkaan kiinnostuneita politiikasta. Vuoden 2006 lopulla jai 
eras Tyovaenliikkeen kirjaston tyontekija elakkeelle. Hanella oli laaja tuntemus 
tyovaenliikkeessa tapahtuneista seka historiallisista etta nykypaivan ilmioista. Hanella 
oli myos laaja yleissivistys. Han oli kirjaston "elava kortisto ja arkisto" ja hanen 
elakkeelle jaamisensa aiheutti "hiljaisen tiedon" katoamista. On erittain hyva asia, etta 
tahan "hiljaiseen tietoon" ja sen katoamiseen on kiirmitetty koko yhteiskunnassa 
huomiota. 

Asiakkaan tekemiin tiedonhakupyyntoihin vastaa paivystamassa oleva virkailija, 
mutta han voi pyytaa apua kokeneemmiltaja kirjaston kokoelmat paremmin tuntevilta 
tyotovereilta. 

Paaosa kirjaston asiakkaista on tutkijoita, opiskelijoita tai muita asian harrastajia. 
Kirjastoon tullessaan heilla on tieto siita, minkalaista aineistoa tarvitsevat. Osa haluaa 
omatoimisesti selailla ja katsella hyllyssa olevaa aineistoa. He eivat yleensa tee laajoja 
tiedonhakupyyntoj a 

Tyovaenliikkeen kirjastossa laskutetaan laajoista tiedonhauista niihin menneen ajan 
mukaan. Kehittamiskohteena voisi olla tiedonhakulomakkeen laatiminen, johon 
asiakas maarittelee tarvitsemansa aineiston laajuuden, tarkoituskohteen, julkaisukielen 
ja -ajan. 

Kirjastossa on kaytossa Helka- ja Arto-tietokantahaut. Osa kirjaston lehdista on 
merkitty vanhaan Minttu-tietokantaan, jossa on myos eraita muita kokoelman osia, 
esimerkiksi vasen-, osuustoiminta-ja Amer-tietokannat. Eraista kokoelman vanhan 
aineiston osista on olemassa kortistoluettelot. Kirjasto on julkaissut myos nelja 
bibliografiaa. Vuosittain ilmestyy Tyovaentutkimus-lehti, jossa on mm. 
graduesittelyja. Arto-tietokannassa pidetaan myos tyovaenliiketta koskevien 
opinnaytetoiden rekisteria. Tyovaenliikkeen kirjastossa tuotettua Kalevi Sorsa -
bibliografiaa on tyostetty vuodesta 2004 lahtien j a tyo kestaa alkuvuoteen 2007 
saakka. 

Kysyttya aineistoa pyritaan etsimaan ensin kirjaston omista kokoelmista. Loytyneen 
teoksen asiakas voi lainata tai kopioida. Myos Intemetista tehdyt tiedonhaut ovat 
mahdollisia. Asiakas voi myos kayttaa itse kirjaston asiakaspaatteita. Opiskelijat 
osaavat itse hakea tarvitsemaansa tietoa seka paatteelta etta hyllysta. Jos asiakas on 
itse loytanyt haussaan aineistoa, jonka sijoituspaikka on valivarasto tai varasto, hakee 
virkailija kysytyn aineiston asiakkaalle. Valivarasto sijaitsee virkailijoiden 
tyohuoneiden laheisyydessa ja varasto on samassa rakennuksessa kaksi kerrosta 
alempana kuin kirjasto. Sinne on seka hissi- etta porrasyhteys. Asiakas saa kysymansa 
aineiston muutaman minuutin odottamisen jalkeen mukaansa. Virkailij an harkinnan 
mukaan jotkut tutkijat paasevat omin pain selailemaan seka valivaraston etta varaston 
hyllyjen aineistoja. Kirjastossa sailytetaan myos vanhaa kirjallisuutta, jolla on suuri 
bibliofiilinen arvo. 

Jos asiakkaan tarvitsema teos on lainassa, siihen tehdaan varaus. Tyovaenliikkeen 
kirjastossa ei perita varausmaksuja. Asiakkaalle kerrotaan lainan erapaiva ja muut 
mahdolliset varaukset, josta voidaan arvioida varatun aineiston odotusaika. Asiakas 
voi varata lainassa olevan aineiston myos kotikoneeltaan. Voyager-jarjestelmassa on 
mahdollista varata myos hyllyssa olevaa aineistoa, jolloin kirjaston tulostuu 
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automaattisesti varauskuitti. Tyovaenliikkeen kirjastossa ei tama mahdollisuus ole 
kaytossa. 

Hyllyssa olevaa aineistoa voi varata puhelimitse tai sahkopostilla. Tassa tapauksessa 
tehdaan kirjastossa asiakkaan nimella varaus kysyttyyn kirjaan tai lainataan aineisto 
Tyovaenliikkeen kirjastolle, jolloin paatteelta nakyy ettei ko. aineisto ole vapaana eika 
siihen kohdistu turhaan kyselyja. Kirjasto voisi tehda tata aineistoa varten kortin 
"odottaa noutoa", jolloin kaikki hyllyssa olevaan aineistoon kohdistuneet varaukset 
lainattaisiin talla kortilla. 

Kirjaston palvelutiskilla on aineistonhankintapyyntolomake, jonka asiakas voi tayttaa. 
Lomake kasitellaan hankintakokouksessa. Jos pyydetty aineisto sopii kirjaston 
hankintapolitiikkaan, se hankitaan ellei se ole liian kallis. Hankintapyyntoja on 
vuoden mittaan muutamia kymmenia. Jos kysytty aineisto on kadonnut ja katsotaan, 
etta se kuuluu oleellisesti kirjaston kokoelmaan, se pyritaan hankkimaan. 

6.4 Kaukopalvelu 

Jos kirjaston kokoelmista puuttuu asiakkaan tarvitsema teos, mutta sen hankkimista 
omaan kokoelmaan ei katsota tarpeelliseksi, tehdaan kaukolainapyynto joko muihin 
Suomen tai ulkomaisiin kirjastoihin. Tyovaenliikkeen kirjaston kaukolainojen maara 
oh 748 vuonna 2005. 

Koska Tyovaenliikkeen kirjasto sijaitsee Helsingissa, missa on runsaasti kirjastoja 
laajoine aineistoineen, kirjastosta tehdaan vain vahan kaukolainapyyntoja muualle 
Suomeen tai ulkomaille. Paakaupunkiseudun alueelle ei tehda kaukolainapyyntoja, 
asiakkaan on itse noudettava haluamansa aineisto naista kirjastoista. 

Kirjastoon pyydetaan seka tutkijoiden etta opiskelijoiden kysymaa aineistoa. Pyydetty 
aineisto sijaitsee joko kotimaisissa yhopistokirjastoissa, Kuopion varastokirjastossa tai 
ulkomaisissa yliopistokirjastoissa. Usein ne ovat jonkun erikoisalan kirjallisuutta. 

Pyynto tehdaan sahkopostitse siihen kirjastoon, josta aineistoa pyydetaan. Asiakkaalta 
peritaan 6 euroa, vaikka lahettajakirjaston taksa olisi korkeampi. Muista kirjastoista 
pyydettavia kaukolainoja tulee kirjastoon sen verran vahan, etta ne tehdaan asiakaan 
kanssa, mitaan erityista kaukopalvelupyyntolomaketta kirjastossa ei kayteta. 
Asiakkaaha tarkistetaan samalla teoksen tiedot mahdoUisimman tarkasti. 

Kirjastosta kaukolainatun aineiston asiakaskunta oli hyvin heterogeeninen. Osa oh 
opiskelijoita j a osa halusi varasto- tai pohittista aineistoa. Lahes kaikki suomalaisten 
kirjastojen aineistot nakyvat reaaliajassa portaalien kautta, joten kaukolainapyynnon 
voi kohdistaa mihin tahansa. Useimmat kaukolainapyynnot tulevat Tyovaenliikkeen 
kirjastoon sahkopostitse. Pyynnot tulostetaan ja aineisto haetaan hyllysta, pakataan ja 
lahetetaan kohdekirjastoon. Asiakkaat eivat voi itse tehda kaukolainapyyntoa suoraan 
kirjastosta, vaan heidan on mentava kotipaikkakuntansa lahimpaan kirjastoon, josta 
pyynto tehdaan asiakkaan puolesta. Kaukopalvelumaksu on 6 euroa. 

Tulostettu kaukopalvelupyynto sijoitetaan kansioon tositteeksi. Luetteloimaton 
aineisto lainataan kuittilainana. Kaukolainoja voi myos uusia. Joko asiakkaat tai 
kirjastot pyytavat uusimaan lainansa. Kun kaukolaina palautuu, siirretaan kansiossa 
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oleva tosite palautetut kaukolainat kohtaan. Ulkomaisiin kaukolainoihin on kirjastossa 
tehty englanninkieliset erapaiva-j a kaukolainakuitit (Hentila 2005, 30). 

Kaukopalvelutoiminnan tyovaiheet ovat seuraavat: 

Kaukopalvelupyynnon tultua sahkopostilla kirjastoon, siita tulostetaan kaksi kopiota, 
joista toinen lahetetaan pyydetyn aineiston mukana vastaanottajakirjastoon. Aineisto 
lainataan joko Helka-jarjestelmalla tai kuittilainana pyynnon lahettaneelle kirjastolle. 
Kirjastolle osoitetaan myos maksuosoitus, josta jaa yksi osa Tyovaenliikkeen 
kirjastolle tositteeksi kirj anpitoa varten. Sen jalkeen aineisto pakataan j a postitetaan 
vastaanottavaan kirjastoon. 

Palautetut kaukolainat tulevat postin mukana, jolloin ne poistetaan pakkauksistaan, 
palautetaan ja palautukset merkitaan kaukopalvelukansiossa olevaan tositteeseen. 
Kirjastoon saapuvan kaukolainan tyovaiheet ovat samanlaiset, erona on vain se, etta 
kaukolainan saapumisesta ilmoitetaan joko puhelimitse tai sahkopostilla asiakkaalle. 
Kaukopalvelukansiota sailytetaan hyllyssa palvelutiskin takana. Nama tyovaiheet ovat 
melko tyolaita j a aikaa vievia, mutta niita on sen verran vahan, etta ne pysyvat 
tyontekijoiden hallinnassa. 

6.5 Aineiston perinta ja laslcutus 

Jos asiakas ei ole uusinut tai palauttanut lainaansa, han joutuu kymmenen paivan 
jalkeen lainauskieltoon. Lainakielto koskee myos niita asiakkaita, joilla on 10 euroa 
tai sita suuremman sakkomaksut maksamatta. Asiakas voi maksaa osittain maksuja 
sen verran, etta sakkosumma alittaa 10 euroa j a han voi lainata edelleen. 

Palauttamatta olevasta aineistosta lahtee kymmenen paivan jalkeen e-kirje tai paperille 
tulostunut myohastymishuomautus palauttamattomista lainoista. Toinen 
myohastymishuomautus lahtee noin kuukauden kuluttua ensimmaisen jalkeen. 
Huomautukset tulostuvat ja ne postitetaan automaattisesti Helka-jarjestelmassa. 
Tyovaenliikkeen kirjasto on tehnyt palvelusopimuksen Lindorff-perintatoimiston 
kanssa. Se hoitaa kaiken pidempaan palauttamatta olevan aineiston perinnan. Perinta 
on lakisaateisesti kolme vuotta voimassa ja se raukeaa, jos aineistoa ole valilla peritty. 
Asiakkaalla voi olla hyvinkin arvokasta aineistoa palauttamatta j a yha useammat 
kirjastot ovat tehneet sopimuksen perintatoimistojen kautta. Palauttamattoman 
aineiston arvo on vuosittain suuri. Vahinko on erityisen suuri, jos teos on 
loppuunm3^y, erityisen kallis tai silla on suuri bibliofiilinen arvo ainutkertaisena ja 
korvaamattomana teoksena. 

7. AINEISTON VARASTOINTI 

Aikaisemmin kirjastossa oh periaatteena pitaa kymmenen vuotta vanha ja sita 
uudempi aineisto kirjastotilassa j a sita vanhempi aineisto siirrettiin varastoon. Kirjasto 
muutti vuonna 2003 uusiin tiloihin, jolloin aineiston sailytyspaikaksi tuli kirjastotila, 
ns. valivarasto ja varasto. Aineisto ryhmiteltiin uudelleen myos siten, etta jotkut 
luokkakokonaisuudet sijoitettiin julkaisuvuodesta huolimatta joko kirjastotilaan, 
kirjastotilaan ja vahvarastoon, kokonaan vahvarastoon tai kirjastoon j a varastoon. 
Kirjastoon on saatu suuria lahjoituksia, osa odottaa viela purkua laatikoissaan Vallilan 
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tyovaentalossa sijaitsevassa etavarastossa. Pienemmat lahjoitukset pyritaan 
kasittelemaan heti lainattavaksi. Seka lahjoitukset etta uutuushankinta ovat 
aiheuttaneet sen, etta vapaata hyllytilaa on jaljella melko vahan. 

Seka valivarastosta etta varastosta lainataan aineistoa paivittain ja varastointi on 
tarpeen. Jatkossa on kuitenkin mietittava, onko kokoelmassa olevaa aineisto syyta 
karsia. 

8. AINEISTON POISTAMINEN 

Aineiston poistaminen on logistisen prosessin viimeinen tyovaihe. Tyovaenliikkeen 
kirjaston kokoelmasta j a lahjoituksista poistettiin vuonna 2005 3 403 kirjaa, 150 
pienpainatetta j a 507 lehtivuosikertaa. Kirjasto lahjoitti aineistoa Tyovaen 
keskusmuseoon Tampereelle ja Tyottomien yhdistyksille 280 kirjaa. 

Kirjaston kokoelmassa on paljon ns. harmaata, vahan lainattua ja kysyttya aineistoa. 
Sailytystehtavansa vuoksi kirjasto pitaa kokoelmassaan tallaista kirjallisuutta. 
Kokoelmassa on myos sellaisia kirjoja, j oiden sisallolla ei ole varsinaista merkitysta 
taman sailytystehtavan kannalta katsoen. Tallaisen kirj aliisuuden mahdoUisesta 
poistamisesta voitaisiin keskustella ja tehda siita mahdollinen poistosuunnitelma. 

PrettyLib -tietokannan siirtyessa Helka-tietokantaan kasvoi aineiston kysynta. Siina 
yhteydessa tuli esiin myos aineiston katoaminen, koska inventointia ei ole tehty. 
Kadonneen dokumentin tilalle pyritaan hankkimaan uusi tai se merkitaan tietokantaan 
kadonneeksi. Joskus katsotaan tarpeelliseksi poistaa tallaisen aineiston bibliografiset 
tiedot tietokannasta. Aineiston suojaus on omalta osaltaan vahentanyt havikkia. 

Jos asiakas kadottaa tai se turmeltuu hanen kaytossaan, on teos korvattava vastaavalla 
uudella teoksella tai siita on maksettava kirjaston maaraama hinta, joka on 30 euroa tai 
sita suurempi. Hinta maaraytyy joko kirjan hankinta- tai bibliofiilisesta arvosta. 
Loppuunmyydyn teoksen voi korvata muuUa yhteisesti sovituUa teoksella. 
Aikaisemmin kirjastosta sai lainata kaikkea siella olevaa aineistoa, mutta kayton 
kasvun myota on katsottu tarpeelliseksi sijoittaa dokumentti vain lukusalikayttoon. 

Tyovaenliikkeen kirjastossa on jatkuva poistokirjamyynti. Kirjojen hinnat vaihtelevat 
yhdesta eurosta kahteen euroon. 

Aineiston poisto kirjastossa on logistisen prosessin viimeinen vaihe. Poistetun teoksen 
tilalle valitaan ja hankitaan uusi, jolloin prosessi pyorii nain omaa kehaansa. Kaikkea 
ei voi sailyttaa, tosin poistokriteerien tulisi olla hyvin perustellut tamantyyppisessa 
kirjastossa, joka tietyin osin toimii myos arkistotoimintaa muistuttavana laitoksena. 

8. NAKOKULMAN LAAJENTAMINEN 

Kirjaston logistinen prosessi koostuu niista ydintehtavista, joiden varaan kirjastotyo 
muodostuu ja koko henkilokunta osallistuu taman prosessin pyorittamiseen erilaisin 
tyovaihein. Taman Tyovaenliikkeen logistisen kuvaamisen jalkeen pyrin laajentamaan 
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kuvausta siten, etta tarkastelen henkilokunnan osuutta kirjaston logistisen prosessin 
toimijana. Puitteet kaikelle antaa talous, josta olen tehnyt erillisen selvityksen. 

10. TYOVAENPERINNE RY:N TOIMINTASUUNNITELMASTA V U O D E L L E 2007 

Tyovaenliikkeen toimintasuunnitelmassa kasitellaan vuodelle 2007 Helka-yhteistyota 
ja taman yhteistyon vaatimaa toiminnan kehittamista, mm. tietoteknisin toimin. 
Kirjasto tarvitsee ehdottomasti ammattitaitoisen atk-tukihenkilon toimintansa tueksi 
ja lisahenkilokuntaan anotaan 10 000 euroa. 

Kokoelmaa pyritaan kartuttamaan noin 1 000 niteella ja uutuushankintaan varataan 
20 000 euron maararaha. Aikakauslehtien hankintaan kaytetaan noin 3 000 euroa. 

Kirjaston tavoitteena vuonna 2007 on 10 000 kavijaa, 20 000 kotisivujen kayttajaa ja 
38 000 julkaisun lainaa. 

Kirjaston bibliografiatietokanta kasvaa vuosittain noin 1 500 viitteella, kaikista 
Suomen yliopistoista j a korkeakouluista kerataan tyovaenliiketta kasittelevat 
opinnaytteet, arviolta noin 250 nimeketta. Nama sisallonkuvaillaan ja tallennetaan 
Arto-, tai Helka-tietokantaan. Arto-tietokannasta poimitaan keskeisten 
tyovaenliikkeen tutkijoiden artikkelit, vuosittain noin 200-300 artikkelia. 

Tyovaenliikkeen kirjastossa kootaan Kalevi Sorsan bibliografiaa hanen kirjallisesta 
tuotannostaan eli monografioista, artikkeleista, kolumneista, runoista, julkaistuista 
puheista j a valikoiden myos tarkeimpien paiva-ja aikakauslehtien haastatteluista seka 
pilapiirroksista. Tama bibhografiaprojekti aloitettiin vuonna 2004 ja siihen anotaan 
rahoitusta puoleksi vuodeksi vuonna 2007. 

Tyovaenliikkeen kirjasto suunnittelee Kansalliskirjaston kanssa yhteistyossa 
tyovaenliikkeen historiaa kasittelevien pienpainatteiden digitointia vuonna 2007-2009. 
Pienpainatteet kasittelevat Suomen j a kansainvalisen tyovaenliikkeen historiaa seka 
aateperintoa, 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 nimeketta. 

Pohjoismaista yhteistyota tyovaenkirjastojen kanssa tehdaan siten, etta "Foreign 
language literature on the Nordic labour movements" / Marianne Bagge Hansen, Gerd 
Callesen ed., paivitetaan ja Suomessa aineiston keraamisesta vastaa Tyovaenhikkeen 
kirjsto. Aineisto kasittelee maailmankielilla pohjoismaista tyovaenliiketta tanaan seka 
sen historiaa. Aineistoa on keratty vuoden 1990 loppuun saakka. Tama vaatii 
projektityota noin kaksi kuukautta. Kirjastovaen yhteispohjoismainen 
bibhografiatapaaminen jarjestetaan Tukholmassa kevaalla 2007. Naihin tapaamisiin 
anotaan avustusta 3 000 euroa. 

Vuonna 2007 uudistetaan englannin-, ruotsin-ja suomenkieliset esitteet ja 
vieraskiehset kotisivut. 
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Tyovaenperinne - Arbetartraditon ry anoo Tyovaen Arkistossa ja Kansan Arkistosta 
tehtavaa nuorisokuvaprojektia varten vahintaan kolmen kuukauden tyopanosta vuonna 
2007. Tama projekti paasi alkuun vuonna 2006. 

10.1 Kirjastonhoitaja Raija Kankaan ehdotus lisayksesta 
toimintasuunnitelmaan 

Kirjaston toimintasuunnitelma vuodeksi 2007 hyvaksyttiin Tyovaenperinne -
Arbetartradition ry:n syysvuosikokouksessa 15.12.2006. Kun toimintasuunnitelmaa 
valmisteltiin ehdotti kirjastonhoitaja Raija Kangas siihen lisattavaksi kohtaan 1. 
Yleista kirjaston tiedotustoiminnan. Ehdotus hyvaksyttiin j a lisattiin omana 
kappaleenaan: 

"Kirjasto tiedottaa kokoelmastaan, tapahtumistaan ja nayttelyistaan 
sanoma- ja aikakauslehdissa ja tyovaenperirmelaitosten julkaisemassa 
Tyovaentutkimus-lehdessa. Kirjastot.fi -sivuilla, Agricola-
historiaverkossa ja kirjaston omilla kotisivuilla seka ilmoitustauluilla. 
Kirjastolla on pystyva ilmoitus Uutispaiva Demarin ja Kansan Uutisten 
nettihakemistossa" (Tyovaenperinne - Arbetartradition ry: Toimintasuunnitelma 
2007, 4). 

Yhdistysten ja yritysten tiedottaminen omasta toiminnastaan on tullut yha 
tarkeammaksi osaksi tehda toimipaikkaansa tunnetuksi ja huomatuksi. On tarkeaa, etta 
se on saanut oman maininnan toimintasuunnitelmassa, jotta siihen kiinnitettaisiin 
huomiota j a sita kehitettaisiin tekemalla siita vuosittainen toimintasuunnitelma. 
Toiminnasta tiedottaminen on yksi kirjaston toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision 
toteuttamista palveleva strategia. 

10.2 Paatelmia Tyovaenperinne ry:n toimintasuunnitelmasta 

Verrattaessa Tyovaenperinne ry:n toimintasuunnitelmaa muiden yhdistysten 
toimintasuunnitelmiin, se ei poikkea juurikaan niista. Toimintasuunnitelmaa 
laadittaessa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa tapahtuvat hintojen nousut, 
ymparistossa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat toimintaan. Talousarviossa 
otetaan huomioon resurssit ja on syyta olla realistinen, jos toimintasuunnitelma on 
laaja ja maailmoja syleileva. Asioita ennakoidaan arvioimalla kulut suuriksi ja tulot 
pieniksi. Avustusten kasittelija leikkaa usein hakemuksesta pois osan summasta. 
Arbetartradition ry:n toimintasuunnitelma tayttaa opetusministerion vaatimukset. 

Kirjaston toimintasuunnitelmassa suunnitellaan tulevan vuoden toiminta j a esitettaan 
talousarvio seuraavalle vuodelle. Syysvuosikokous hyvaksyy sen esitettavaksi 
opetusministerioUe, jonka myontamat varat ovat tarkeat kirjaston logistisen prosessin 
kannalta. Logistinen prosessi on kirjaston ydinprosessi, jonka eri osa-alueiden tehtavat 
muodostavat yhdessa kirjaston perustehtavan. Se on tapa, jolla taataan seka tyon etta 
siihen kaytettavien tarvikkeiden hankkimisen. Kirjaston lehtivarastossa kaytetaan 
esimerkiksi arkistokansioita, jotka kaikki eivat ole standardikokoa. Poikkeavat koot 
taytyy tilata j a tehda erikseen, mika aiheuttaa hsakustannuksia. Lehtivarasto on hyvin 
jarjestetty j a siita yht'akkinen poikkeaminen voisi sekoittaa koko jarjestyksen, jos 
erikokoisia kansioita laitettaisiin sekaisin. Hyvien tyoskentelyolosuhteiden ja -
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tarvikkeiden hankkiminen on merkittava osa esimiestyota ja nama hanldnnat ovat 
pakollisia tyon joustavan sujumisen kannalta. 

Kirj astonhoitaj an nakemyksen kannalta toimintasuunnitelmassa voisi olla 
enemmankin kuvailtu kirjaston varsinaisen perustehtavan (kirjaston logistisen 
prosessin) mukaisia toita ja niiden kehittamista. Naissa toiminnoissa kirjasto on 
asettanut numeeriset tavoitteen kavijoiden, lainojen ja kotisivun kayton suhteen. 
Uutuushankinnan arvioidaan olevan 1 000 niteen luokkaa. Kirjaston keskeisimpia 
toita ovat luettelointi ja lainaus, mutta myos muihin kohteisiin tulisi kiinnittaa 
kehittavina kohteina huomiota. Toimintakertomuksessa numeeriset maarat ovat 
tarkempia, joskin niiden ilmaisutapaa voisi miettia ja kehittaa edelleen. Seka 
toimintasuunnitelmaan etta toimintakertomukseen tulisi kirjata yhdistyksen toiminta-
ajatus, arvot j a visio. Naiden perusteella yhdistyksen tavoitteena on paasta 
paamaaraansa esim. kokoelmapolitiikan avulla. Toimintasuunnitelmassa on muut 
yhdistyksen paamaaria tavoittavat keinot ilmaistu hyvin. 

10. T Y O V A E N L I I K K E E N KIRJASTON HENKILOSTO KIRJASTON LOGISTISEN 
PROSESSIN KANNALTA 

11.1 Henkilostosuunnittelusta 

Yrityksen henkilostopolitiikka tarkoittaa kaikkia niita toimintaperiaatteita, joiden 
mukaan yrityksen henkilostoasioita hoidetaan. Henkilostohallinto tarkoittaa kaikkia 
niita hallinnollisia toimintoja ja menetelmia, joiden avulla ohjataan yrityksen 
henkilosto-voimavarojen muodostumista ja kayttoa. Toiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tulisi ottaa huomioon myos henkiloston omat tavoitteet ja tarpeet. 
Henkilostohallinto on tukitoiminto, jonka lahtokohtana on yrityksen tuottavuuden ja 
laadun aikaansaaminen. Henkilostohallinnon osa-alueita ovat: henkilostosuunnittelu, 
henkilostohankinta (tyohonotto), perehdyttaminen, tyonopastus, henkiloston 
kehittaminen, sisainen tiedottaminen (viestinta), palkkahallinto, henkilostoohjaus, sen 
seuranta ja valvonta, henkilostopalvelut, tyosuojelu (Kangas, Pirkko 1998, 36-37). 

11.1.1 Tyovaenliikkeen kirjaston henkilosto 

Koska Tyovaenliikkeen kirjasto on alle kymmenen henkilon tyoyhteiso, taytyy 
tyontekijoiden hallita muitakin kuin oman erityisalansa toita. Organisaatioltaan 
kirjastoa voisi luonnehtia itseohjautuvaksi organisaatioksi, jossa johtajalla on suora 
maaraysvalta tyontekijoihin. Itseohjautuvassa organisaatiossa lahes koko henkiloston 
tulisi olla monitaitoisia tyontekijoita, jotka pystyvat tarvittaessa siirt3miaan tehtavasta 
toiseen, mika tekee toiminnan erittain joustavaksi. Asiakaskontakteihin jokaisen tulisi 
pystya hoitamaan itsenaisesti (Kangas, Pirkko 1998, 8). Jotta itseohjautuvan organisaation 
ihanne toteutuisi, taytyy tyontekijoilla olla kokonaiskuva organisaation 
perustehtavasta, siita mita varten se on olemassa j a mita varten se on perustettu. 
Kaiken toiminnan tulisi kohdistua tuon perustehtavan mukaisen toiminnan 
yllapitamiseen. 

Talla hetkella vuonna 2007 Tyovaenliikkeen kirjastossa on kolme vakinaista 
tyontekijaa, kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja hoitovapaalla oleva kiijastosihteeri. 
Muut tyontekijat ovat maaraaikaisia "kustannustehokkaita" tyontekijoita. Joillekin 
maksetaan ainakin osa palkasta valtion projektirahoista. Muita tyontekijoita ovat osa-
aikaisena yksi kirjastovirkailija, yksi atk-suunnittelija, maaraaikainen kirjastonhoitaja. 
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