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1. JOHDANNOKSI 

Pyrin Matti Vilkkumaan antamissa tehtavissa kartoittamaan Tyovaenliikkeen kirjaston 
nykytilannetta. Kirjastolla ei ole kirjattua toiminnan strategiaa tai siihen liittyvaa 
kaytannon toiminnan aineiston hankintastrategiaa. Kirjastolle on maaritelty toiminta-
ajatus, arvot j a visio. PjTin seka tassa tyossani etta tata seuraavassa tyossani 
kartoittamaan ne kaytannossa ilmenevat perustehtavat, jotka liittyvat kaikkien 
kirjastojen toimintaan. Esitan ne kirjaston logistisen prosessin muodossa ja taka-
ajatukseni on, etta niita voi hyodyntaa kaytannon johtamistyossa toiminta-ajatuksen, 
arvojen ja vision toteuttamisessa. Toiveeni on myos, etta ne voisivat oUa strategisen 
prosessiajattelun perustana kaytannon toimenpiteita j a tyoohjeita laadittaessa. 

(Tehtavat 1-5 / Matti Vilkkumaa) 

2. Y L E I S T A SUOMEN K I R J A S T O V E R K O S T A 

Suomen kirjastoverkko koostuu 

• yleisista eli kunnallisista kirjastoista 
• yliopisto-, ammattikorkeakoulu-ja erikoiskirjastoista 
• kouluissa j a oppilaitoksissa olevista oppilaitoskiij astoista 

Erikoiskirjastoja on noin 300 eri hallinnonaloilla ja yksityisilla sektoreilla. 
Erikoiskirjastoja ovat muun muassa Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, 
tutkimuslaitosten kirjastot, virastokirjastot, museokirjastot j a yrityskirjastot. 

Erikoiskirjastot ovat joukko mm. eri ministerioiden hallinnon aloilla toimivia 
kirjastoja, joiden asiakaskunnasta vaUaosa on jo oppilaitoksista valmistuneita oman 
tieteenalansa asiantuntijoita. Erikoiskirjastoja on noin 300, joista tutkimuskirjastoja 
30. Erikoiskirjastojen rahoitusperusteet vaihtelevat kehysorganisaatiosta riippuen. 
Kirjastojen rahoituksesta vastaa se organisaatio, johon kirjasto kuuluu. Ne eivat saa 
valtionosuutta. Tyovaenliikkeen kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, jonka 
rahoitukseen anotaan vuosittain opetusministeriolta veikkausvoittovaroista 
valtionavustusta varsinaiseen toimintaan j a projektitoimintaan. Kirjaston toiminnasta 
paattaa itsenaisesti Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n jasenyhteisojen edustajista 
valittu hallitus. Kirjastonjohtaja toimii asioiden esittelijana. 

Opetusministerio valmistelee omaa hallinnonalaansa koskevan budjettiehdotuksensa 
liitettavaksi osaksi valtiovarainministerion ehdotusta valtion koko talousarvioksi. 
Taman jalkeen seuraa valtiovarainministerion j a opetusministerion 
budjettineuvottelut. Ministeriokohtaisen neuvottelukierroksen jalkeen koko hallitus 
kasittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessa, jossa hallitus hyvaksyy 
talousarvioesityksensa sisallon. Eduskuntakasittelyyn budjettiehdotus annetaan 
syyskuun puolivalissa. 

• Kirjastojen tehtavia ohjaa lainsaadanto (eduskunta) 
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• Tyovaenliikkeen kirjastoa koskevaa lainsaadantoa: 

Valtionavustuslaki (688/2001) Laissa saadetaan perusteista ja 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 

(Tehtava 1) 

3. PESTE-ANALYYSI 

Peste-analyysi on apumenetelma, joUa selvitetaan ilmion tai organisaation pohittista, 
ekonomista, sosiaalista, teknista j a ekologista tilaa j a tulevaisuutta. Sen avulla pyritaan 
kartoittamaan toiminta-ympariston muutosta j a se suuntautuu tulevaisuuteen. 

1) Poliittiset tekijat: lainsaadannon rajoitukset, kansainvaliset 
sopimukset, rikoUisuus, yhdentyminen, esimerkiksi E U , tutkimus-, 
kehittamis-, alue-, matkailu-, yms. Politiikka 

2) Ekonomiset tekijat: Euroopan alueen talouskehitys, talouskriisit ja 
lamat, kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima 

3) Sosiaaliset tekijat: arvot, kulutuskayttaytyminen, ikarakenne, 
muuttoliike, syntyvyys jne. 

4) Teknologiset tekijat: informaatio- ja tietoliikenne, bio-, nano-, 
energiateknologiat, verkkokauppa, virtuaalimaailma 

5) Ekologiset tekijat: kasvihuoneilmio, ilmaston muutos, saastuminen, 
jateongelmat, liikarakentaminen, ymparistotietoisuus, 
infrastruktuurin muutos 

3.1 Poliittiset tekijat 

Poliittisen tason muutostekijat pohjautuvat mm. hallitusohjelmaan. Valtio uudistaa 
keskushallintoa alueellistamishankkeineen, ministeriot yhtenaistavat ja kehittavat 
hallintopalvelujaan esimerkiksi sahkoista asiointia. Naiden uudistusten pyrkimyksena 
on toiminnan tuottavuuden j a taloudellisuuden hsaaminen. Ministerioiden strateginen 
johtaminen ja hallinnonalarajat ylittavien hankkeiden merkitys korostuu. Taustalla 
ovat myos pyrkimykset parempaan asiakaspalveluun verkottamalla j a keskittamalla 
niita. Kansainvalisella tasoUa Euroopan unionin kehitys edellyttaa vastaavaa 
reagointia muutokseen. 

VaUionhallinnon uudistaminen j a vaikuttaa suoraan alaorganisaatioiden toimintaan ja 
niiden on myos kehityttava ja verkostoiduttava. Myos sahkoisen asioinnin 
kehittaminen on tulevaisuudessa yha tarkeampaa. Tuottavuus ja taloudellisuus on 
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toiminnan ehto. Tyovaenliikkeen kirjaston tietokanta on osana Kansalliskirjaston 
Helka-tietokantaa, joka on merkittava tekija kirjaston toiminnalle. Yhteistyon 
kehittaminen muiden tyovaenperinnelaitosten kanssa on myos tarkeaa. Erilaiset 
yhteistyomuodot vahvistavat kirjaston asemaa ja lisaa tyovaenliiketta koskevaa 
tutkimusta. Toisaalta vaheneva kiiimostus politiikkaa kohtaan voi aiheuttaa toiminnan 
supistamista. 

Ammattiyhdistysliikkeessa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutuksensa 
Tyovaenliikkeen kirjastoon. Tyovaenliikkeen kirjastolla on 35 yhteisojasenta, joita 
ovat erilaiset ammattihitot, saatiot, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ja 
Vasemmistoliitto. Ne tukevat kirjaston toimintaa. Viime vuosien trendina on ollut 
ammattiliittojen yhdistyminen, esim. K T V ja V A L yhdistyivat JHL:ksi. Nain ollen 
nayttaisi silta, etta yhteisojasenmaara supistuu. 

3.2 Ekonomiset tekijat 

Julkistalouden reunaehdot tulevat kiristymaan, joilla on vaikutusta rahoitukseen j a 
henkilostoon. Kasvavat tuottavuusvaatimukset aiheuttavat tehostamisen tarvetta seka 
tiloissa etta toiminnassa. Valtionhallinnossa tahan vaikuttaa budjetin kehysrakenne 
muutoksineen. Taustalla vaikuttavat globalisoituneen maailmantalouden 
epavarmuustekijat. Myos kasvavan tiedon maaran hallitsemisen ongelmat ovat yksi 
tekija, jos rahoitus ei riita palkkaamaan tarvittavaa maaraa tietoammattilaisia. 
Toisaalta tyon laadun suhteen vaatimukset kasvavat. Pienen henkilokunnan toimintaa 
tulisi tehostaa, joten kayttoon olisi otettava automaatiota, kuten palautus- ja 
lainausautomaatit. Suorat asiakaskontaktit tulevat vahenemaan. 

Kirjasto muuttaa uusiin tiloihin ja saavuttaa yhteistyossa muiden 
tyovaenperinnelaitosten kanssa synergiaedun. Kiristyva talous edistaa yhteistyota ja 
tiloja voidaan kayttaa yhteiskaytossa. Asiakas voi vapaasti liikkua eri laitosten valilla 
j a saada tarvitsemaansa palvelua niilta. 

3.3 Sosiaaliset tekijat 

Koko yhteiskunnassa ja tyoyhteisoissa eletaan jatkuvassa muutoksessa. 
Toimintaymparisto, rakenteet, organisaatio j a ihmiset muuttuvat. D<;arakenne muuttuu 
ja monikulttuurisuus tulee Suomeen j a tyoyhteisoihin. Tulevaisuudessa ei ole tarkeinta 
tulos, vaan kuinka se saavutetaan. Tyon tekemisen tapoihin ja muotoihin kiinnitetaan 
yha enemman huomiota. Asenne tyohon ja vapaa-aikaan tulee muuttumaan ja 
vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Tehtavakokonaisuudet edellyttavat monien 
asiantuntemusalueiden panosta ja yhteistyota. Tama asettaa uusia vaatimuksia 
organisaation toimintamalleille, johtamiselle, tyoyhteisoille, yksiloille j a 
tyoymparistoUe. 

Kirjaston on seurattava alan kehitystrendeja ja seurattava niiden mukana. Muutoksen 
tulee oUa hallittua. Kirjasto on mukana Kansalliskirjaston Helka-tietokannassa. Taman 
vuoksi Kansalliskirjaston yhteistyotahot ovat tarkeita kirjaston kehittamiselle. Tama 
yhteistyo asettaa omat vaatimuksensa ja kirjaston on taytettava Kansalliskirjaston 
laatuvaatimukset tyon suhteen. Silla on myos vaikutuksena kirjaston koko toimintaan, 
mm. aineiston hankintapolitiikkaan. Tulevaisuudessa kirjaston on seurattava yha 
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laajempia kokonaisuuksia ja oltava tietoinen niista muutoksista, jotka tama yhteistyo 
suuren organisaation kanssa aiheuttaa. 

3.4 Teknologiset tekijat 

Tietoyhteiskunta vaikuttaa yha kehittyneempien tietoteknisten tyovalineiden ja 
toimintamalUen kayttoa. Teknologian kehitys tulee jatkumaan nopeana, elama on 
reaaliaikaista. Tama on haaste jatkuvassa muutostilassa elamiselle ja siihen liittyvien 
oleelhsten muutosten ja trendien erottamisen epaoleellisesta. Palveluja voidaan tuottaa 
eri tavoin: kasvokkain, sahkoisesti, puhelimitse tai kirjallisesti. 

Monipuolisten palvelujen kehittaminen on alan elinehto. Asiakkaat kayttavat yha 
enemman sahkoisia palveluja naihin haasteisiin pitaa pystya vastaamaan. Kirjaston 
tulisi pystya vastaamaan teknologian kehityksen haasteisiin. Eri palvelumuotojen 
kehittaminen yhteistyossa muiden yhteisojen ja ihmisten kanssa on tulevaisuudessa 
yha tarkeampi toimintamuoto. Kirjastotoiminta on osa laajenevaa kokonaisuutta. 
Kirjastot kehittavat voimakkaasti verkkopalvelujaan j a kirjastolaitoksissa teknologiaa 
hyodynnetaan yha enemman palvelujen aikaansaamiseksi, mm. asiakkaiden 
itsepalvelutoimintoja kehitetaan. Asiakaspalvelua voi talloin kehittaa yha 
monimuotoisempien tiedonhakujen ja kysymysten tuUessa kyseeseen. 
Rutiinitoimiimot automatisoidaan. Oleellisten toimintamuotojen erottaminen 
epaoleellisista, kenties kalliistakin ratkaisuista, on yha tarkeampaa. 

3.5 Ekologiset tekijat 

Tarpeeton, vaara tai vanhentunut tieto samoin kuin sen vanhentuneet 
kasittelyvalineetkin ovat saastetta, jonka hallinta tulee kehittymaan. Tietoympariston 
oikea mitoittaminen ja kasvupolku ovat olennaisia. YhteiskuntavastuuUisuus tulee 
lisaantymaan. Eettiset tekijat, kuten kierratys ja energiatehokkuus, ovat oleellisia 
muutostekijoita. Trendina standardoituminen, luonnonmukaisuus ja yksinkertaisuus 
voivat lisaantya. 

Kierratysta tuUaan kayttamaan yha enemman hyvaksi. Jatteiden lajittelu on yha 
tarkeampaa. Toiminnan suuimittelussa tulisi ottaa huomioon kestava kehitys. Koneita 
ja laitteita hankittaessa tulisi varmistaa niiden pitkaikaisyys ja taloudellinen tehokkuus 
ja niiden hankkiminen on suunniteltava. Myos niiden kierratys on tarkeaa. Uusia 
koneita hankittaessa voi vanhemmat siirtaa edelleen hyotykayttoon. Niiden 
havittaminen on myos suoritettava ekologiset arvot huomioon ottaen. 

(Tehtava 2) 

4. T Y O V A E N L I I K K E E N KIRJASTON TOIMINTA-AJATUS 

4.1 Taustaa toiminta-ajatukselle 

Tyovaenliikkeen kirjasto on perustettu vuonna 1987. Tarve kirjastolle syntyi 
ajatuksesta kahden arkiston kirjakokoelman hoitamisen vaikeudesta. Seka Tyovaen 
Arkistolla etta Kansan ArkistoUa oli omat kirjakokoelmansa, jotka kirjaston 
perustamisen yhteydessa yhdistettiin. Arkisto kirjaston toimintaymparistona oli 
ongelmallinen. Tyovaenliikkeen kirjaston suunnittelun kaynnisti muutoksen tarve 
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arkisto yhteisojen sisalla. Muutosta vauhdittavia tekijoita ohvat mm. voimavarojen 
puute (seka henkilostoresurssit etta raha) nimenomaan kirjastoammatillisessa tyossa ja 
arkistolainsaadannon asettamat rajoitukset ylipaansa kirjastohenkiloston 
palkkaamiseen valtionavun turvin arkisto-kirjasto toimintayhteisoon. 

Sisaisena muutostekijana oh myos moraalinen velvoite kirjaston sailyttamisesta 
kokonaisuutena, joka selittyy tyovaenliikkeen kirjasto tyon historiasta kasin. Vuoteen 
2005 mennessa arkistojen kokoelmat ovat sulautuneet muuhun kokoelmaan lukuun 
ottamatta joitakin erityisia kohteita. (Vakeva 2005, 7) Muutospainetta aiheutti myos 
kokemus siita, etta olemassa olevaa asiakaskuntaa ei voitu palvella kyllin hyvin. 
Kokoelman jarjestamattomyyden ja puuttuvan henkiloston vuoksi epailtiin, etta 
asiakkaiden tiedontarvetta ei voitu palvella. 

Lisaksi muutospaineeseen vaikutti arkiston j a kirjaston perustavanlaatuinen ero 
jasentaa ja mieltaa aineisto. Arkistossa keskeinen jasentava kasite on 
arkistonmuodostaja, jonka taustalla on organisaatiolahtoinen nakokulma aineistoon. 
Kirjastolle olennainen jasentava tekija on aineiston tietosisalto, joUoin aineiston 
jarjestamisen perusteena on tiedon filosofia ja tiedon sisainen hierarkkisuus. 

Tyovaenperiime - Arbetartradition ry:n saannot maarittelevat, etta yhdistyksen 
tarkoituksena on tyovaen j a tyovaenliikkeen perinteen vaaliminen ja kehittaminen. 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tukemalla tyovaenliikkeen arkistotoimintaa, 
yllapitamalla tyovaenliikkeen keskuskirjastoa ja tyovaen keskusmuseota seka 
edistamalla tyovaenliikkeen historiallista tutkimusta j a muuta tyovaenperinteen 
vaalimiseen liittyvaa toimintaa. (Liite 1) 

Perustamisen yhteydessa on toiminta-ajatukseksi kirjattu: 

Tyovaenliikkeen kirjaston tarkoituksena on toimia tyovaeston historian ja 
tyovaenliikkeen historian tieteellisend erikoiskirjastona, jolloin se hankkiija asettaa 
kayttoon taman erityisalueensa kirjallisuutta ja muuta aineistoa sitd tarvitsevien 
hyddynnettdvdksi. (kirjattu 1990) Kirjaston tehtdvdnd on tyovden kulttuuriperinteen 
sdilyttdminen ja kehittdminen. (kirjattu 2004) 

Arvot 

Kirjaston arvotperustuvat tyovaenliikkeen perinteisiin arvoihin: tasa-arvoon, 
solidaarisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteisollisyyteen. (kirjattu 2004) 

Visio 

Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallista ja 
kansainvdlistd tydvdenliikettd, tyovdestodja tydvdenperinnettd kdsittelevdd aineistoa. 
(kirjattu 2004) 

4.2 Tyovaenliikkeen kirjaston perustamisen yhteydessa kirjatut tavoitteet 

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kirjastolla on kolme paamaaraluontoista tavoitetta: 

1) erityisalueen mukainen aineiston hankintapolitiikka 
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2) arkistoista siirtyneiden kokoelmien hoito ja kdyttdkuntoon 
saattaminen 

3) kehysorganisaation eli Tyovaenperinne ry:n ja sen jasenjdrjestdjen 
tiedontarpeen palveleminen 

Kirjaston erityisalueeksi on maaritelty tyovaeston historia ja tyovaenliikkeen historia. 
Se nayttaisi sisaltavan seuraavia aihekokonaisuuksia: 

1) Tydvdestdn/tydvdenluokan muodostuminen 

koostumus/rakenne j a siina tapahtuvat muutokset 
esim. luokkarakennetutkimukset 

sosiaalinen asema, elinolot, tavat, tyovaenkulttuuri osakulttuurina, 
esim. elamantapatutkimukset 

2) Toiminta tdmdn vdestdnosan hyvaksi, sen taistelu oikeuksiensa puolesta 
liikkeen historia 

- jarjestaytynyt yhteiskuimallinen Hike: ammatillinen ja poliittinen 
— muotoutuminen, tavoitteet, toiminta 

- osana Suomen historiaa j a tyovaenliikkeen kansainvalisyytta 

3) Tydvdenliikkeen ajatusmaailma ja maailmankatsomus 

filosofia, ideologia, aatteet ja opit 

Tama aihekokonaisuuserittely rajaa historiatieteesta hankintapolitiikan kohteiksi 
poliittisen historian, sosiaali-ja oikeushistorian ja kulttuurihistorian. 

Kirjaston perustamisen yhteydessa asettui yhdeksi tavoitteeksi sen kehysorganisaation 
tiedontarpeiden tyydyttaminen. 

Nykyisin kirjaston kokoelmien paapaino on kotimaisessa tyovaestoon ja 
tyovaenliikkeeseen hittyvassa aineistossa. Suomessa painetusta aineistosta kirjastoon 
pyritaan hankkimaan kirjastoon aihepiiriin soveltuva aineisto. Ulkomaisesta 
aineistosta hankitaan olennaisin. Ammattiyhdistysliikkeen j a vasemmistopuolueiden 
aineistot toimitetaan kirjastoon automaattisesti. (Vakeva 2005, 7) 

Kirjaston kokoelmassa on myos muuta kirjaston paaasiallisen toimialan ulkopuolista 
aineistoa. Taman on nahty palvelevan kirjaston toiminta-ajatusta. Aineisto on rajattu 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen aineistoon. Hankintaa pyritaan kehittamaan 
tavoitteena kiintea, yhtenainen ja elava asiakkaiden tarpeita vastaava kokoelma. 
(Vakeva 2005, 7) 
Kirjasto liittyi vuonna 2001 Kansalliskirjaston Helka-tietokantaan, joka on tuonut 
kirjastolle uuden asiakaskunnan entisen rinnalle. Uusi asiakaskunta on pyritty 
huomioimaan myos kokoelman kehittamisessa. Eri tieteenalojen kirjallisuutta 

7 



hankitaan entista enemman ja sen vahnnassa kiinnitetaan huomiota aineistoon, jolla 
on suuri kysynta. Yhteiskunnallisilta tieteenaloiha on pyritty hankkimaan kattavasti 
kurssikiijoja. (Vakeva 2005, 9) 

4.3 Tyovaenliikkeen kirjaston liankintapolitiikka 

Oppisopimusopiskelija Alpo Vakeva haastatteli tyotaan varten kirjastonjohtaja Kirsti 
Lumialaa ja kirjastovirkailija Risto Antikaista vuonna 2005 aiheenaan kirjaston 
hankintapolitiikka. Haastattelun mukaan Tyovaenliikkeen kirjaston 
hankintapolitiikkaa ei ole kirjattu paperille ylos. Kirjaston johtosaannostaja kirjastoa 
hallinnoivan Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n saannoista voi paatella 
hankintatehtavan suunnan. Kirjaston johtosaannon mukaan sen tehtavana on "toimia 
tyovaeston ja tyovaenliikkeen historian erikoiskirjastona, jolloin se hankkiija asettaa 
kaytettavaksi kirjallisuutta ja muuta aineistoa talta alueelta hankintakohteinaan 
erityisesti poliittinen historia, sosiaali-j a taloushistoria seka kulttuurihistoria" 
(Tyovaenliikkeen kirjaston johtosaanto 1986). 

Koska kirjaston johtosaannon maaritelma hankittavasta materiaalista on liian suppea, 
ei siita ole apua kaytannon tyossa. Koska hankintapolitiikkaa ei ole olemassa 
kirjattuna, sen hahmottaminen vaatii tarpeeksi pitkaa tyokokemusta Tyovaenliikkeen 
kirjastossa ja kirjastolle tarkeiden aihealueiden tuntemusta. Tarja Nikanderin pro 
gradu -tyosta loytyy hankintapolitiikan suuntaviivoille tarkempia maarityksia 
(Vakeva 2005, 10). 

Tyovaenliikkeen kirjaston hankinnoista vastaa hankintaryhma. Koko henkilosto voi 
esittaa hankintaehdotuksia ryhmalle, joka valitsee aineiston. Tarkeimmat kriteerit 
aineiston valitsemiseen ovat aineiston vastaavuus hankintapolitiikkaan nahden ja 
julkaisujen hinta. Kaikki hankittava aineisto ei valttamatta vastaa kirjaston 
hankintapolitiikkaa. Julkaisujapyydetaan myos lahjoituksinapienkustantajilta, 
omakustanteina ja suomalaisten yliopistojen julkaisuja, poikkeuksena on Tampereen 
yliopiston kirjasto, joka ei lahjoita julkaisujaan. 

Hankintapolitiikka verrattuna kirjaston toiminta-ajatukseen: 

Tarja Nikanderin Tyovaenliikkeen kirjastoa koskevan selvityksen mukaan 
kirjastotoimelle loytyi nelja strategista kysymysta vastaavine toimenpiteineen: 

1) Missa olemme nyt? - Tilannearvio 
2) Mihin pyrimme? - Tavoitteiden maarittely 
3) Miten saavutamme paamaarat? - Strategia, lahestymistapa 
4) Etenemmeko oikeaan suuntaan? - Evaluointi j a valvonta 
(Nikander 1990, 3) 

Naiden nelja kysymysta ovat toiminnan suuimittelukehan avainkysymyksia ja 
vastauksia niihin pitaisi arvioida saannoUisesti, jotta ne osoittaisivat toiminnan 
suunnan. Hyva suunnittelu luo toiminnalle tulevaisuuden visiot, selkeat tavoitteet, 
hyvat palvelut, henkiloston kehittamisen tavoite-ja tuloskeskusteluineen. Julkisen 
alan laitoksen tulisi kuitenkin mukauttaa yritystoiminnan strategisen toiminnan omaa 
toimintaansa vastaavaksi. Tyovaenliikkeen kirjasto toiminta ei ole voittoa 
tavoittelevaa toimintaa, joten kaikkia yritystoiminnan mittareita ei voi kayttaa. 
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Kevaalla 1983 perustettu Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n saantojen toisessa 
pykalassa yhdistyksen tarkoitukseksi on mainittu tyovaen j a tyovaenliikkeen perinteen 
vaaliminen j a kehittaminen. Tata tarkoitustaan yhdistys toteuttaa "tukemalla 
tyovaenliikkeen arkistotoimintaa, ylldpitdmdlld tydvdenliikkeen keskuskirjastoa 
tyovaen keskusmuseota seka edistamalla muuta tyovaenperinteen vaalimiseen 
liittyvaa toimintaa" (Nikander 1990, 23). 

Tutkija Matti Simolan tekema "Selvitys tyovaenliikkeen kirjaston perustamisesta" 
valmistui vuonna 1984. Taman selvityksen mukaan uusi kirjasto jai 
tavoitteenasettelussaan profiililtaan epamaaraiseksi j a aivan kuin kaytannon tyossa 
ohjautuvaksi (Nikander 1990, 30). 

Nikanderin tutkimuksen mukaan Tyovaenliikkeen kirjaston omin profiili loytyy sen 
tavasta jasentaa aineistonsa sisalto, sen nakokulma aineistoonsa (Nikander 1990, 91). 
Olennaista kirjastotyolle olisi siis mieltaa sen aikakauden historiallis-
yhteiskunnallinen olemus, jona aikana kirjaston dokumenttiaineisto on luotu. Tuota 
noin sadan vuoden ajasta voidaan puhua palkkatyoyhteiskuntana, teoUistumisen tai 
kapitalismin kautena jne. Toinen nakokulma tai lahestymistapa voi oUa 
tyovaenliikkeen asennoituminen porvarilliseen yhteiskuntaan, jolloin ominaista on 
tietoinen vallitsevan yhteiskuntajarjestelman vastustaminen, yleensa valtakulttuurin 
vastustaminen ( Nikander 1990 82). 

Tyovaenliikkeen kirjastosta on kehittynyt tieteellinen erikoiskirjasto, joka avautuu 
historiasta tahan paivaan. Asiakkaiden tiedontarpeet ja tiedonhankintatavat ovat 
muokanneet kirjaston profiilin kaytannon kautta. Tietotekniikan kehittyminen on 
edesauttanut tata kehitysta. Kirjastoa on kehitetty "perirmekirjastosta", siis pelkasta 
historiallisten kokoelmien aktivoinnista laajentamalla potentiaalisten asiakkaiden 
kohdejoukkoa. Tama aiheutti aineiston hankintapolitiikan linjauksen tyovaeston j a 
tyovaenliikkeen historian (erityisesti poliittinen historia, sosiaali-ja taloushistoria seka 
kulttuurihistoria) lisaksi koko yhteiskunnan muuttumista kasittelevan tutkimuksen 
(esim. rakennemuutokset) ja tyoelaman tutkimuksen. Sosiologia ja erityisesti tyon 
sosiologinen lahtokohta, sosiaalipohtiikkajakansantaloustiede rajautuivat 
yhteiskuntatieteista hankintakohteiksi (Nikander 1990, 54). Yllapitamalla arkistoista 
saatuja kokoelmia kirjasto huolehtii siita, etta tyovaeston j a tyovaenhikkeen historiasta 
kertovat julkaisut ovat saatavilla kuten kirjaston toiminta-ajatuksessa on maaritelty. 

Oman alansa keskuskirjastona se siis hankkii ko. aineistoa asetettujen 
hankintapoliittisten periaatteiden mukaisesti, sailyttaa tata aineistoa ja saattaa sen 
kayttoon valtakunnan laajuisesti seka kehittaa oman erityisalueensa 
informaatiopalvelua. Tassa mielessa se toteuttaa visiotaan tehda kirjastoa ja sen 
kokoelmia tutuksi kaikille, jotka sen palveluja haluavat. Kirjasto on avoin kaikille. 
Sen aineistoa koti-ja kaukolainataan Suomen hsaksi myos ulkomaille. Vuositilastot 
osoittavat lainauksen kasvaneen vuosi vuodelta. 

Keskuskirjastotehtavan mukaisesti kirjaston tulisi palvella kehysorganisaatiotaan. 
Toiminnan kohteena olisivat myos muut tyovaenliikkeen parissa olevat kirjastot. 
Viime vuosien toiminnan tehostamisen yhteydessa ovat useat ammattihitot supistaneet 
kirjastotoimintaansa ja lahjoittaneet kokoelmansa Tyovaenliikkeen kirjastolle. Nain on 
kaynyt mm. Sirola-opiston kirjastolle, Metalliliiton kirjastolle. Monet pienet 
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ammattiliittojen kirjastot ovat myos lahjoittaneet Tyovaenliikkeen kirjastolle 
kokoelmansa. 

Nayttaisi silta, etta Tyovaenliikkeen kirjastoon olisi sulautumassa yha useamman 
ammattiliiton kirjastoja. Myos monet yksityiset henkilot lahjoittavat kotikokoelmansa 
kirjastolle. Tama nayttaisi aiheuttavan tilakysymyksen ratkaisua. Tarvitseeko kirjasto 
tulevaisuudessa enemman tilaa? Tahan kysymykseen voi tuoda ratkaisun kirjaston 
muutto toisiin tiloihin parin vuoden kuluessa. Esim. Metalliliiton kirjaston kokoelma 
on pakattuna etavarastossa odottamassa kasittelya, samoin Sirola-opiston kirjaston 
kokoelma. Henkilokuntaa ei ole riittanyt tyoskentelemaan taman aineiston kanssa. 
Poistopolitiikkaa tulisi myos miettia. Aineiston evaluointiin tulisi kiinnittaa enemman 
huomiota. Kirjaston logistisen prosessin kuvaaminen eri tyovaiheineen toisi selkeytta 
eri toimintoihin ja niiden suunnitteluun ja evaluointiin. 
Toiminta-ajatuksen mukainen kirjaston hankintapolitiikka tulisi kirjata. Kirjaamisen 
tukena voisi kayttaa Tarja Nikanderin tutkimusta. Helsingin yliopiston tutkijat ja 
opiskelijat ovat kirjaston uusi kayttajaryhma. Nayttaisi silta, etta alunperin paatetty 
hankintapolitiikka soveltuu myos nykypaivaan, koska jo hankitut kirjat ovat loytaneet 
lainaajansa. Nakyvyys Helka-tietokannassa on lisannyt kirjaston kayttajien maaraa, 
samoin kaukolainojen maaraa. Erilaiset vaihtoehtoUikkeet tulisi huomioida 
hankintapolitiikassa. Kirjasto valitsee kokoelmiinsa kaikkien tyovaenliiketta 
edustavien tai sita lahella olevien yhteiskunnallisten jarjestojen aineistoa. Sita ei ole 
maaritelty erityisesti minkaan puolueen kirjastoksi. 

Hankintapolitiikka on olennainen osa toteuttaa kirjaston toiminta-ajatusta, arvoja ja 
visiota. Kirjaston maararahat riippuvat paatoksentekijoista. Kirjattu hankintapolitiikka 
auttaa myos taloudellisesti siten, etta ne antavat suunnan hankirmoille ja auttavat 
valintojen tekemista suunnattomasta aineistomassasta. Hankinnan apuvalineena on 
kaytetty apuna seka toiminta-ajatusta, arvoja ja visiota, mutta hankintapohtiikan 
kirjaaminen ja tyostaminen olisi tarkeaa, jotta sen voisi jalkauttaa koko 
henkilokunnalle, joka voisi oUa mukana tassa kirjaamistyossa. Henkilokunta voisi 
pitaa kehittamispaivan taman aiheen tiimoilta. Vuoden 2007 tavoitteena on perustaa 
kirjastoon kokoelma- ja hankintapoliittinen ryhma (Toimintasuurmitelma 1990, 8). 

Arvot 

Kirjaston arvot perustuvat tydvdenliikkeen perinteisiin arvoihin: tasa-arvoon, 
solidaarisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteisollisyyteen. (kirjattu 2004) 

Taustaa: 

Suomalaisen tyovaenliikkeen alkutaipaleelta lahtien, 1900-luvun alussa, toimintaan 
kuului keskeisena jaseniston sivistystason nostaminen. Alkuaikojen wrightilaisen 
(tehtailija von Wright) tyovaenliikkeen aatteellisena paamaarana oli estaa maailmalla 
Hikkuvan vallankumouksellisen sosialismin ajatusten ja oppien leviaminen ja 
juurtuminen Suomeen. Kun tyovaenliikkeen johto siirtyi tyovaen omiin kasiin, 
koettiin sivistystyon tarkeana tehtavana tyovaenaatteen tekeminen tunnetuksi. 
Keskeinen valine tassa sivistystyossa olivat kirjastot, joita tyovaenyhdistykset pitivat 
ylla voimiensa mukaan (Karjalainen 1977, 109-110). 
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Tyovaenkirjastojen historian moraalinen velvoite kulminoituu traditioiden 
kunnioittamisen vaatimuksessa. Tyovaen Arkiston j a kansan Arkiston kirjakokoelmat 
muodostivat perusrakenteen, jonka ymparille lahdettiin rakentamaan uutta kokoelmaa 
(Nikander 1985, 40).Tyovaenkirjastojen tehtavaksi j a tarkoitukseksi on maaritelty 
yleisesti yhdistysten jasenten ja muiden paikkakuntalaisten lukuhalun tyydyttaminen 
ja osana yhdistysten valistustoimintaa kirjastoille asetettiin myos aatteellinen tehtava 
(Kosonen 1985, 35). Nama saannokset myonsivat lainausoikeuden yhdistysten 
ulkopuolisillekin henkiloille maaratyin ehdoin. Naiden saannosten taustalla oli 
ajatuksena saada lisaa tyovaenliikkeen aatemaailmasta kiinnostuneita ihmisia 
(Nikander 1990, 12-13). 

Tyovaenkirjastojen toimintaperiaatteet rakentuivat porvarillisen sivistystyon kritiikille 
ja oman tyon periaatteiden hahmottamiselle. Kirjastojen erityistehtavaksi tuli 
huolehtia aatteellisen kirjallisuuden saatavuudesta (Kosonen, 52). Tyypillista 
kokoelmille oh tyovaenliikkeen oman teoreettisen ja kaytannoUisen kirjaUisuuden 
suosiminen. Kaunokirjalhsuuden puolella ns. tyolaiskirjallisuuden suosiminen oli 
vahaisempaa, joten sen kirjo oli moninaisempi (Kosonen, 74-75). 

Tyovaenliikkeen kirjaston arvomaailmaa kuvaa se, etta kirjastoon hankitaan kaikkea 
tyovaestoa ja tyovaenliiketta koskevaa aineistoa. Sita ei ole maaritelty minkaan 
puolueen kirjastoksi ja se on avoin kaikille. Jo perustamisvaiheessa kirjastohankkeessa 
oli mukana sosiaalidemokraattista liiketta edustava Tyovaen Arkisto ja 
kansandemokraattista liiketta edustava Kansan Arkisto. 

Visio 

Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallista ja 
kansainvdlistd tydvdenliikettd, tyovdestodja tydvdenperinnettd kdsittelevdd 
aineistoa. (kirjattu 2004) 

Kirjasto on avoin kaikille. Kirjastokorttina on Kansalliskirjaston kayttama Helka-
kortti. Julkaisuja koti-ja kaukolainataan lukuun ottamatta lehtien uusimpia numeroita 
ja kasikirjaston kirjoja. Kirjasto tiedottaa kokoelmastaan, tapahtumistaan ja 
nayttelyistaan sanoma-ja aikakauslehdissa ja tyovaenperinnelaitosten julkaisemassa 
Tyovaentutkimus-lehdessa, Kijrastot.fi -sivuilla, Agricola-historiaverkossa ja 
kirjaston omilla kotisivuilla seka ilmoitustauluilla. Kirjastolla on pysyva ilmoitus 
Uutispaiva Demarin j a Kansan Uutisten nettihakemistossa (Tyovaenliikkeen kirjaston 
esite). 

Kirjaston avoimuus ja tiedotustoiminta nayttaisi olevan sopusoinnussa seka toiminta-
ajatuksen, arvojen etta vision suhteen. 
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(Tehtava 3) 

5. ASIAKKAIDEN, K I L P A I L I J O I D E N , TOIMITTAJIEN T A I MUIDEN 
YHTEISTYOKUMPPANEIDEN TOIMINNAN KEHITYSSUUNNAT JA NIIDEN 
VAIKUTUKSET OMAAN TOIMINTAAN 

5.1 Kilpailija-analyysi 

Tyovaenhikkeen kirjastolla on Suomalaisessa kirjastoverkossa oma maaritelty 
tehtavansa. Tehtavansa mukaan se toimii tyovaeston j a tyovaenliikkeen historian 
erikoiskirjastona. Siina mielessa silla ei ole kilpailijoita. On kuitenkin olemassa 
kirjastoja, joiden kokoelma painottuu samoille tieteenaloille kun Tyovaenliikkeen 
kirjaston. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston etnologinen osasto toimii 
vertailukohteena Tyovaenliikkeen kirjastolle. Kyseinen kirjasto toimii perinteen 
tutkimuksen keskuskirjastona paaalanaan folkloristiikka ja se kokoaa kattavasti 
aineistoa talta alalta. Folkloristiikan hsaksi sen kokoelmiin sisaltyy mm. kansatiedetta, 
kulttuuriantropologiaa ja uskontotiedetta. Tosin se hankkii kokoelmiinsa valikoivasti 
kansatiedetta j a uskontotiedetta koskevaa aineistoa. Naiden aineistojen hankinnassa on 
paavastuu kansatieteessa Museoviraston kansatieteen osastoUa. Korkeauskontoja 
kasittelevaa aineistoa hankkii Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos (Nikander 
1990, 57). Eduskunnan kirjaston kokoelma sisaltaa pohittista aineistoa runsaasti. 

Muista Helsingin yliopiston kirjastoista, joiden kokoelma painottuu samalle 
aihealueelle Tyovaenliikkeen kirjaston kanssa mainittakoon: 
Opiskelijakirjasto, jonka kokoelmaan kuuluvat humanistiset, kayttaytymis- ja 
yhteiskuntatieteelhset alat, Humanistisen tiedekunnan kirjasto, Topelia, jonka 
aihealueen on kulttuurien tutkimus j a historia. Oikeustieteellisen tiedekunnan 
kirjaston aihealueena on oikeustiede, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 
kokoelmiin kuuluvat yhteiskuntatieteet. 

HELKA-tietokanta on Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen kokoelmaluettelo, 
jonka varassa myos kirjastojen lainaus tapahtuu. Tyovaenliikkeen kirjasto 
erilliskirjastona tassa tietokannassa. Tietokanta on tuonut uusia asiakkaita kirjastolle, 
ja sen on vaikuttanut kirjaston hankintapolitiikkaan. Tyovaenliikkeen kirjaston olisi 
arvioitava hankintapolitiikassaan mihin se suuntautuu tassa asiassa. Toisaalta 
Helsingin yliopiston kirjastolaitokset ovat kilpailijoita. Niilla on taloudellinen etu 
puolellaan. Kuinka pitkalle yksityinen tieteellinen kirjasto voi panostaa esimerkiksi 
kurssikirjoihin j a siihen tapahtuuko se muiden hankintojen kustannuksella? Nayttaisi 
silta, etta perustamisesta lahtien voimassa ollut hankintapolitiikka on osoittautunut 
hyvaksi. Helka-tietokantaan liittymisen myota kirjastoon on tuUut uusia asiakkaita, 
jotka eivat ole loytaneet aineistoa muista kirjastoista. Muiden perinteen 
tutkimuslaitosten kirjastojen hankintapolitiikkaa voisi verrata edelleen 
Tyovaenliikkeen kirjaston hankintapolitiikkaan j a analysoida siita kehityksen 
suunnan. 
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5.2 Asiakas- ja kysyntaanalyysi 

Tyovaenliikkeen kirjaston kayttajakunta koostuu paaosin tutkijoista, opiskelijoista, 
toimittajista ja nk. tyolaistutkijoista. Tyolaistutkijaksi voi luonnehtia esim. jonkun 
ammattiliiton jasenta, joka tekee ammattiosastostaan historiikin. Saman 
ammattiyhdistyksen jasenet voivat tutkia oman paikkakuntansa teoUisuuden tai 
teoUisuusyrityksen historiaa kokoamalla jasentyneesti aiheeseen liittyvaa materiaalia. 
Vuonna 2006 Suomessa on ilmestynyt paljon ammattiyhdistys- tai 
tyovaenyhdistyshistoriikkeja niiden tayttaessa sata vuotta. Kirjaston kotisivuilla 
pyynto lahettaa kaikki nama ilmestyvat julkaisut Tyovaenliikkeen kirjastoon. 

Kirjasto viettaii kerran vuodessa 3.3. Tyovaenperinnepaivaa. TuoUoin julkistetaan 
Vuoden tyovaentutkimus j a kaksi kunniapalkinnon saajaa. Joka toinen vuosi palkitaan 
tieteellinen tutkimus ja joka toinen vuosi harrastajahistorioitsijan kirjoittama tutkimus. 
Kirjasto jakaa myos satunnaisesti Tyovaenperinteen kunniapalkintoa, joka 
myonnettiin ensimmaisen kerran vuonna 2004. Tapahtumasta tiedotetaan laaja-
alaisesti koko Suomeen lahettamalla siita tiedote kaikkien Suomessa ilmestyvien 
suurimpien lehtien kulttuuritoimituksiin. 

Kirjaston on myos toimittamassa muiden tyovaenperinnelaitosten kanssa 
Tyovaentutkimus-lehtea, johon sisaltyy mm. tyovaestoa ja tyovaenliiketta koskevia 
artikkeleita, gradu-ja kirjaesittelyita. Lehti ilmestyy kerran vuodessa ja se jaetaan 
ilmaiseksi halukkaille. 

Helka-tietokantaan liittymisen myota Helsingin yliopiston nk. kilpailevista 
organisaatioista, kuten Opiskelijakirjastosta, Humanistisen tiedekunnan kirjastosta, 
Topeliasta, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastosta j a Valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastosta on tuUut myos Tyovaenliikkeen kirjastoon asiakkaita. Kysynta on 
kohdistunut jo olemassa olevaan kokoelmaan j a siita voinee analysoida kokoelman 
kehittamisen tarpeen. Vuoden 2003 kokoelmakonversio kirjaston vanhasta PrettyLib-
tietokannasta Helka-tietokantaan toi kirjaston kokoelmalle nakyvyytta ja asiakkaita. 

Tyovaenliikkeen kirjaston kotilainat vuonna 2000 ohvat vuonna 12 103. Vuonna 2005 
kotilainojen maara oh 34 921. Asiakaskaynnit nousivat samalta aikavalilta 4 668:sta 8 
156:een, ja kotisivukaynnit 4 51 l:sta 16 420:een. Kirjasto on elanyt voimakasta 
kasvun vaihetta, joka nykyisellaan on tasaantumaan pain ja kayttajamaara vakiintunee. 
Talta osin voisi sanoa, etta visio on toteutunut. 

Kirjastoon kay tutustumassa erilaisia opiskelijaryhmia ja henkilokunta osalhstuu 
aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin, joka on yksi vayla tehda 
kirjastoa tuimetuksi. 

5.3 Toimittaja-analyysi 

Keskityn analyysissani julkaisujen toimittajiin. Lisaksi on seka tavaran-ja 
koneidentoimittajat etta muut toimittajat. Heidan kanssaan asioiminen on kuitenkin 
vahaisempaa kuin julkaisujen toimittajien kanssa. 
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Lahjoittajat 

Hankittavan aineiston kirjasto joko tilaa tai pyytaa lahjoituspyyntoina. Pienimpien ja 
kirjaston huonosti tuntevien kustantajien julkaisut pyritaan pyytamaan (Vakeva 2005, 
12). Myos omakustanteita ja nk. "harmaata kirjallisuutta" (esim. eri laitosten 
virallisjulkaisuja) pyydetaan. LahjoituspyynnoiUa j a lahjoituksilla saadulla aineistoUa 
on suuri merkitys kirjastolle. LahjoituspyynnoiUa saatiin 301 uutta kirjaa vuorma 2005 
(171/2004, 130/2003, 108/2002, 107/2001). Vuonna 2005 saatiin lahjoituksina 
yrityksilta j a yksityisilta henkiloilta 4 217 monografiajulkaisua (4 147/2004, 
8 641/2003, 9 177/2002, 6 661/2001). Lisaksi saatiin 520 aikakauslehden vuosikertaa 
(295/2004) ja 588 pienpainatetta (101/2004) 
(Toimintakertomus 2005, 10). 

Vuosien 2001-2003 suurista kirjalahjoituksista voi vetaa sen johtopaatoksen, etta eraat 
ammattiliittojen suurehkot kirjastot lahjoittivat kirjakokoelmansa kirjastolle. Tama on 
ollut viime vuosien trendi. Tasta voi paatella kirjaston oman eritysaseman 
merkityksen kasvavan. Muualta on vaikea saada juuri taman tyyppista kirjallisuutta. 
Kirjaston vanhassa kokoelmassa on myos aukkoja, joita voi tayttaa lahjoitusten avulla. 

Lisaksi kirjasto pyytaa lahjoituksia muista suomalaisista yliopistojen kirjastoista, jos 
muualla olevissa yliopistoissa on ilmestynyt kirjaston aihealueeseen liittyvia 
tutkimuksia. Tampereen yliopisto ei lahjoita julkaisujaan, vaan ne taytyy ostaa. 
Yliopistojen kirjastojen kanssa on voimassa nk. vaihtosuhde. Tyovaenliikkeen kirjasto 
lahjoittaa niille vastineeksi joko Tyovaen historian ja perinteen tutkimuksen seuran tai 
muita julkaisuja. Lahjoittajille lahetetaan kiitoskirjeen hsaksi Tyovaentutkimus-lehti. 

Ostot kustantajilta ja kirjakaupoista 

Tyovaenliikkeen kirjasto tekee suurimmat hankintansa antikvaarisen kirjakauppa 
Interfennican kautta. Sopimus Interfermican kanssa oikeuttaa alennukseen 
hankinnoissa. Myos Like-kustantamosta suoraan tilatusta aineistosta kirjasto saa 
alennuksen. Myos Osuuskunta Vastapainon kanssa kirjasto on tehnyt sopimuksen. 
Osuuskunta Vastapainon kaikki julkaisut tulevat kirjastoon, joka saa niista 
alennuksen. Pienimpien kustantajien julkaisut tilataan suoraan kustantajalta. 
Ulkomailla julkaistu aineisto tilataan Akateemisesta kirjakaupasta (Vakeva 2005, 12) 

Vuonna 2005 kirjoja ostettiin 598 (452/2004, 423/2003, 504/2002, 777/2001. 
Ulkomaisia lehtia ostettiin 9 (8/2004, 19/2003). Kotimaisia lehtia ostettiin 35 
(34/2004, 26/2003). Kirjasto saa lehtivuosikertoja lahjoituksina eri yhteisoilta ja 
ammattiyhdistyksilta (Toimintakertomus 2005, 10). 

Mikali kirjaston kokoelmassa tai paakaupunkiseuduUa ei ole saatavilla jotakin 
julkaisua, tehdaan siita maksuUinen kaukolainapyynto. Muista kirjastoista pyydettiin 
vuonna 2005 kaukolainoja 255 (170/2004, 51/2003, 59/2002, 49/2001). Myos 
kaukolainojen osuus on kasvussa (Toimintakertomus 2005, 11). 

Kirjasto tilasi muista kirjastoista asiakkailleen kaukolainoja 24 (27/2004, 37/2003, 
62/2002, 57/2001, 62/2000). (Toimintakertomus 2005, 11). 
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5.4 Yhteistyokumppanianalyysi 

Tausta-organisaatio 

Yhdistyksen asioista paattaa kevat- ja syysvuosikokous, johon osallistuu valtakiijalla 
Tyovaenperinne - Arbetartradition ry:n jasenyhteisojen edustajat (Liite 2). 
Syysvuosikokouksessa kasitellaan Tyovaenhikkeen kirjaston toimintasuunnitelma 
seuraavalle vuodelle j a kevatvuosikokouksessa kasitellaan edellisen vuoden 
toimintakertomus. Vuosikokousedustajat valitsevat keskuudestaan hallituksen jasenet, 
joka on toimeenpaneva elin. Kirjastonjohtaja toimii asioiden esittelijana hallitukselle. 

Hallitus paattaa mm. henkilokunnan palkkaamisesta, hyvaksyy toimintakertomukset ja 
toimintasuuimitelmat ja vuotuisen budjetin. Lisaksi se paattaa kirjaston kehittamisen 
periaatteista ja valvoo kirjaston toimintaa seka antaa tarkempia maarayksia mm. 
kirjaston tyon organisoinnista (Niklander 1990, 86). 

Tarkein sidosryhma Tyovaenliikkeen kirjaston toimeenpanossa on Tyovaenperiime ry. 
Saannoissa on maaritelty sen tehtava kirjaston yllapitajana ja se toimii kirjaston 
taustaorganisaationa, jonka kautta kanavoidaan opetusministerion tyovaenperinteen 
maararahoja (Niklander 1990, 85). 

Kehysorganisaation (Tyovaenperinne ry:n) jasenyhteisot muodostuvat poliittisen 
tyovaenliikkeen jarjestoista, ammattiyhdistysliikkeen jarjestoista, tyovaenliikkeen 
sivistysjarjestoista, urheiluhikkeesta ja joistakin tyovaenhikkeen hikelaitoksista 
(Niklander 1990, 50). 

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. Kirjastoja arkistot sijaitsevat fyysisesti lahella toisiaan. 
Tyovaen Arkisto j a Tyovaenliikkeen kirjasto sijaitsevat samassa portaassa. Kansan 
Arkisto on noin kilometrin matkan paassa. Kirjasto on mukana myos Tyovaen 
Arkiston j a Kansan Arkiston nuorisokuvaprojektissa. Kirjasto anoo Tyovaenperinne 
ry:n nimissa opetusministerion projektirahoista rahoitusta talle projektille. Laitosten 
laheisyys tuo etua kirjastolle, ja asiakkaat voivat kayttaa samalla kaynnilla muidenkin 
laitosten palveluja. Perinnelaitoksilla on myos yhteisia retkia, seminaareja ja 
koulutustilaisuuksia. 

Kirjasto toimii myos yhteistyossa muiden pohjoismaisten vastaavien tyovaenliikkeen 
arkisto- ja kirjastolaitosten kanssa. Yhteistyota tehdaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
tyovaenperinnelaitosten kanssa, joiden kanssa pidetaan yhteispohjoismainen 
konferenssi joka kolmas vuosi. Vuosittain jarjestetaan pienimuotoisia 
yhteispohjoismaisia arkisto- ja kirjastotapaamisia eri pohjoismaissa. Kirjasto 
osallistuu yhteispohjoismaisen bibliografian tallennustyohon. Aineisto kasittelee 
maailmankielilla pohjoismaisen tyovaenliikkeen nykypaivaa ja historiaa 
(Toimintasuunnitelma 2007, 12). 
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Suomessa on satoja erikoiskirjastoja (ks. www.erikoiskirjastot.fi), joista osan kanssa 
Tyovaenliikkeen kirjasto tekee yhteistyota esim. osallistumalla erikoiskirjastojen 
johtajatapaamisiin. Kirjastonjohtaja hoitaa naita yhteistyosuhteita. 

Kirjastoista suurin yhteistyokumppani on Kansalliskirjasto (Helsingin yliopiston 
kirjasto). Kirjaston Helka-yhteistyo on sujunut hyvin. Kirjasto luetteloi aineistonsa 
joko Helka- tai Arto -tietokantaan j a lainaa aineistonsa Voyager-kirjastojarjestelman 
lainausjarjestelmalla. Opetusministeriolta haetaan "Suomi tietoyhteiskunnaksi" -
maararahoista lisarahoitusta Helsingin yliopiston kirjaston ja Tyovaenliikkeen 
kirjaston pienpainatteiden digitointihankkeeseen (Toimintasuunnitelma 1990, 6). 

Helka-jarjestelma karhuaa eraantyneet lainat automaattisesti j a niiden perinta 
ulkoistetaan Helsingin yliopiston kirjaston tapaan perintatoimisto LindorffiUe 
(Toimintasuunnitelma 1990, 7). 

Tyovaenliikkeen kirjasto paivittaa artikkeli- ja opinnaytebibliografiansa 
Kansalliskirjaston Arto-tietokantaan, joka siirretaan kirjaston Vasen-tietokantaan 
(Toimintasuurmitelma 1990, 8). 

Kansalliskirjaston Helka-yksikon kanssa on sovittu myos siita, etta kirjaston 
bibliografioiden paivitykset monografia-aineiston osalta tehdaan Arto-tietokantaan. 
(Toimintasuunnitelma 1990, 9). 

Kirjastolla on tekeilla myos Kalevi Sorsa -bibliografia, jonka tyota ohjaa 
bibliografiatyoryhma. Sen jasenet ovat Helsingin yliopiston kirjastosta, Eduskunnan 
kirjastosta, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta seka Tyovaen Arkistosta 
(Toimintasuunnitelma 1990, 9). 

Tyovaenliikkeen kirjaston toiminta on vahvasti kytkoksissa Kansalliskirjaston j a 
Helsingin yhopiston kirjaston kanssa. Yhteistyo on monipuolista ja kirjastolle on etua 
tasta yhteistyosta. 

(Tehtava 4) 

6. MAASTOUTTAMINEN 

Tyovaenliikkeen kirjasto on alle kymmenen hengen tyoyhteiso, joten sen 
organisaatiotaso on matala. Organisaatiotasoa voi tarkastella myos laajemmin ja ottaa 
siihen mukaan koko Tyovaenperinne ry:n organisaation jasenyhteisoineenja 
hallituksineen. Vuosikokouksen osallistujia on ollut kiitettavasti. Hallitus on 
paneutunut varsinkin tiukkoina taloudellisina aikoina tyohonsa ilman palkkaa. 
HenkilostoUe jalkauttamisen voi esittaa kaytannon esimerkkien avulla jonkin 
tyotehtavan yhteydessa. Kirjastotyossa tulee huomioida kirjastotyon idea, oman 
tyopaikan filosofia. Merkityksen tyoUe antaa se, etta voi tehda oman tyopaikan ja 
tulevaisuuden hyvaksi tyota. 

Kirjaston pitkan tahtaimen strategiaa ei tietaakseni ole kirjattu paperille. 
Vuosisuunnitelma tehdaan syysvuosikokouksen hyvaksyttavaksi ja 
opetusministerioon apuraha-anomuksen yhteydessa lahetettavaksi. 

16 



Toimintasuunnitelmasta ilmenee tulevan vuoden tavoitteet. Mittareina toimivat 
kavijat, lainat j a kotisivujen kaytto. Yhdistyksen toimintakertomuksesta ilmenee myos 
muut mittarit, esim. hankitun aineiston maara j a niiden hankintaan menneet rahat. 
Luettelointien maarat ilmenevat myos toimintakertomuksesta. Toimintasuunnitelma 
jakautuu Kansalliskirjaston j a Helsingin yliopiston kirjaston kanssa tehtavalle 
yhteistyoUe, kirjaston kokoelma-j a hankintatyolle, kirjaston palveluille, 
julkaisutoimintaan, henkilokuntaan, projektityohon ja pohjoismaiselle yhteistyolle. 
Vuosikokoukselle esitetaan myos seuraavan vuoden talousarvio. 

Strategiset toimintasuunnitelmat 

Strategiset toimintasuunnitelmat kertovat minka avulla yrityksen strategia aiotaan 
toteuttaa ja ne muodostavat perustan vuosittaisten toimintasuunnitelmien laatimiselle. 
Ne sisaltavat samat osat kuin vuosisuunnittelukin, mutta ne on ilmaistu karkeammin. 
Ne sisaltavat myos ne strategiset hankkeet, joiden avulla strategian toteutusta viedaan 
eteenpain. Niihin sisaltyy myos kaikkien ulottuvuuksien mukaiset tavoitteet j a niiden 
vaatiman tekemisen (Vilkkumaa 2006, 40). 

Strategisen toimintasuunnitelman tulisi sisaltaa: 

1. investointisuunnitelman/hankesuunnitelman/ kehittamissuunnitelman 
2. henkilostosuuimitelman 
3. rahoitussuunnitelman 
4. tulosuunnitelman 

Hyvin hahmotetun strategian avulla voidaan esittaa hyvin paketoitu 
toimintasuunnitelma (Vilkkumaa 2006, 40). 

Vuotuiset toimintasuuimitelmat 

Vuotuiset toimintasuunnitelmat perustuvat strategisiin toimintasuunnitelmiin ja ne 
konkretisoivat strategian jokaisen toimijan tasolle. Toimintasuunnitelman tulee oUa 
valja niin, etta se antaa vapausastetta mahdoUisimman paljon. VuositasoUa saavutetut 
tavoitteet vievat kohti strategiaa (Vilkkumaa 2006, 40). 

Kaytannon tyossa eri tyovaiheiden tulisi tayttaa tietyt laatuvaatimukset j a tyopaikalla 
tuhsi oUa tietyt pelisaannot, joiden rajoissa toimitaan. Eri tyovaiheita voi kehittaa 
koulutuksen avulla. Henkilostosuunnittelussa koulutuksen tulisi oUa kohdennettu 
siten, etta turhalta koulutukselta valtytaan. Koulutus ei ole itseisarvo, vaan se 
tayttaako se tyopaikan tarpeita. Toimintasuunnitelman esitystapaa voisi kehittaa, 
joskin se toimii. Nakisin, etta toiminta-ajatukseen, arvoihin j a visioon nojautuvaa 
pitkan tahtaimen strategia tulisi kirjata ylos. 

Yhteistyo Helsingin yliopiston kirjaston kanssa asettaa tyoUe omat 
laatuvaatimuksensa, tyon tulisi tayttaa tietyt standardit. Tyovaenliikkeen kirjasto on 
ollut viimeisen viiden vuoden aikana suurten muutosten keskella. Sen toiminta on 
laajentunut ja tama laajentuminen vaikuttaa mielestani siihen, etta uusia 
arviointitapoja tulisi kehittaa, jotta kirjasto pysyisi ulkopuolisen maailman 
kehityksessa mukana. Tama kehitystyo on mielestani meneillaan. 
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