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PERUSPALVELUA!

K
irjasto on kansalaisten peruspalvelu. Se on peruspalvelu aivan kuten opetus
tai terveydenhoito. Me asioimme kirjastossa, lainaamme kasan jännitysro-
maaneja emmekä juuri mieti enempää, miten tällainen on ylipäätään mah-
dollista. Me olemme tottuneet, että nurkan takana on kirjasto, josta voimme
halutessamme hakea Hertta-sarjaa tai Hiacen korjausoppaan. Kirjasto on

tärkeä osa yhteisöämme, ja me suomalaiset arvostamme kirjastolaitoksemme kor-
kealle. 

Eivät ne kirjat sinne tyhjästä kuitenkaan ilmesty. Kirjan päätyminen lukijan
hyppysiin ei ole mahdollista ilman asiantuntevaa ja osaavaa henkilökuntaa. Juuri
niitä kirjastonhoitajia, jotka neuvovat mistä löytyy mitäkin ja tarvittaessa hankkivat
tiedon tai teoksen vaikka mistä. Ymmärrämme myös usein kirjaston vain seininä
ja kirjahyllyinä. Hyllyt kuitenkin loistaisivat tyhjyyttään, jos ei kirjaston kokoelmas-
ta pidettäisi tarkkaa huolta ja kirjastoon hankittaisi niitä
teoksia, joita ihmiset tarvitsevat. Hankinnasta ja kokoel-
man ylläpidosta vastaaminen edellyttää näet sellaista
osaamista ja näkemystä, jota voidaan hankkia vain kor-
keakoulututkinnon kautta. 

Kirjastoissa tehtävällä työllä taataan, että kansalai-
silla pysyvät ne kulttuurin peruspalvelut, jotka tekevät jo-
kapäiväisestä arjestamme hieman rikkaamman, ovat osa
perusopetustamme ja edesauttavat hyvinvointiamme sekä ennaltaehkäisevät monia
sosiaalisia ongelmia. Kirjaston merkitys ei ole siis vain kirjojen lainaaminen: kirjas-
ton merkitys kulttuurisen pääoman synnyttäjänä ja alueellisen sivistyksen ja perin-
teen vaalijana on kiistaton. Kirjastopalvelun laadusta huolehditaan parhaiten huo-
lehtimalla palvelua tuottavasta henkilöstöstä, sillä kirjastoissa tehtävä työ on vaati-
vaa asiantuntijatyötä, josta kuuluu myös maksaa asianmukainen palkka.

Tässä julkaisussa pyritään kuvaamaan kir-
jastoissa tehtävän työn monipuolisuutta ja asian-
tuntijalähtöisyyttä. Tarkoituksena on myös muis-
tuttaa, että kirjastopalvelut rikastuttavat meidän
kaikkien arkea. Tämä työ ei ole mahdollista ilman
asiantuntevia työntekijöitä. 

Jussi Näri
toiminnanjohtaja

Kuntien asiantuntijat – Kumula ry
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EDUNVALVONTA  

TEKSTI:  JAAKKO KORPISAARI

KIRJASTONHOITAJA 

ANSAITSEE ENEMMÄN

K
untasektorilla työskentelee noin
1 600 kirjastonhoitajaa kirjasto-
jen eri asiantuntija- ja esimies-
tehtävissä.

Kirjastonhoitaja tekee asiantuntija-
tehtäviä kirjaston tietopalvelussa, huo-
lehtii kirjaston kokoelmien ajanmukai-
suudesta sekä käytettävyydestä ja opet-
taa tietojen hakemista ja tiedonhallinta-
taitoja. Tyypillisiä ammattinimikkeitä
ovat kirjastonhoitaja, erikoiskirjaston-
hoitaja, informaatikko ja tietoasiantun-
tija.

Kirjaston esimiestehtävissä edellyte-
tään myös kirjastonhoitajan pätevyyttä.
Kirjastonjohtajat vastaavat toimintayk-
siköitten johtamisesta ja kehittämisestä.
Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat
osastonjohtaja, kirjastonjohtaja ja pal-
velupäällikkö. 

KORKEAKOULUTETTU AMMATTIKUNTA
Kirjastonhoitajilta edellytetään korkea-
koulututkintoa. Tutkinnon voi suorit-
taa Tampereen ja Oulun yliopistoissa,
Åbo Akademissa sekä ammattikorkea-
koulututkinnon Oulun, Seinäjoen ja
Turun ammattikorkeakouluissa.  

Kuntien kirjastonhoitajissa on tällä
hetkellä noin puolet ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneita. Ammat-
tikorkeakoulututkinnot ovat muutta-
neet kirjastonhoitajien ammattipäte-
vyyttä. Selkeää profiloitumista yliopis-
to- ja amk-tutkinnon suorittaneiden

kesken ei ole tapahtunut, eikä varmaan
ole syytäkään. Kahden tason korkea-
koulutus monipuolistaa kirjastojen
mahdollisuuksia rekrytoida asiantunti-
joita. 

Kirjastonhoitajien palkkaus ja työ-
ehdot määräytyvät kuntasektorilla kun-
nallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen (KVTES) mukaisesti. Kuntien
kirjastonhoitajat kuuluvat siihen nais-
valtaisten, korkeaa koulutusta edellyttä-
vien ammattien ryhmään, jonka palk-
kausta on jonkin verran pystytty kuro-
maan umpeen palkkaohjelmilla. 

Työ on kuitenkin vielä kesken ja
kuntasektorin kirjastonhoitajien keski-
ansio on reilusti yli 600 pienempi kuin
kaikkien palkansaajien. Palkkaohjel-
mien jatkaminen on Akavan Erityisalo-
jen keskeisiä sopimusneuvottelutavoit-
teita. 

Sopimusneuvotteluissa on tulevien
vuosien haasteenamme myös saada kir-
jastonhoitajien pätevyysvaatimukset
määriteltyä tarkemmin. Myös Kirjasto-
lain tarkentaminen pätevyysvaatimuk-
sien osalta parantaisi kirjastonhoitajien
asemaa.   

TYÖN VAIKUTTAVUUS ESILLE!
Kirjastopalvelut parantavat kansalaisten
sivistys- ja tietotasoa, lisäävät yhteisölli-
syyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kir-
jastopalvelut ovat myös selkeästi alueel-
lista elinvoimaa turvaavia peruspalvelu-

ja, joita ilman kuntaan ei saada houku-
teltua vireää yritystoimintaa tai asukas-
virtaa. Sekin tunnustetaan, että yhä laa-
jenevia kirjastopalveluja voi tuottaa laa-
dukkaasti vain korkeakoulutettu asian-
tuntija. Tämä kaikki ei kuitenkaan näy
vielä kirjastonhoitajan palkassa. 

Tehtävänämme on tuoda kirjasto-
työn vaativuutta ja vaikuttavuutta esille
kunta-alan työ- ja virkaehtosopimus-
neuvotteluissa. Yhtä olennaista on, että
kirjastonhoitajat nostavat itse esille
työnsä vaikuttavuuden ja alipalkkauk-
sen paikallisista palkkaeristä neuvotel-
taessa. 

Omaan luottamusmieheen kannat-
taa ottaa yhteyttä, jotta tämä saa tietoa
alan erityispiirteistä. Luottamusmies
on avainasemassa paikallisissa neuvot-
teluissa. •

Jaakko Korpisaari
kuntasektorin asiamies, Akavan Erityisalat

Kirjastonhoitajien palkkaus on edelleen epäsuhdassa tehtävien vaativuuteen
nähden. Kirjastonhoitajilta edellytetään korkeakoulututkintoa, mutta palkkaus
jää yli 600 euroa alle kaikkien palkansaajien keskiansion.

Kuntien kirjastonhoitajat ovat järjestäytyneet Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:hyn, 
joka on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.



AMMAT TINA KIRJASTONHOITAJA | 5

PALVELUN PERUSTEHTÄVÄ
Kirjaston perustehtävä on edistää ja mahdollistaa kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistyk-
seen, tietojen ja taitojen hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteiden harrastamiseen, kansainvälistymi-
seen ja elinikäiseen oppimiseen.   

PALVELUN HYÖDYT KANSALAISILLE JA YHTEISKUNNALLE
Mikään muu taho yhteiskunnassa ei hoida kirjaston tehtäviä vastaavassa laajuudessa. Ilman kirjastoja
ihmiset joutuisivat itse ostamaan haluamansa kirjat, äänilevyt, elokuvatallenteet, lehdet, kartat tai
maksamaan  hakiessaan tietoa maksullisista tietokannoista tai -pankeista. 

Verkosta löytyy valtavasti tietoa, mutta tiedon luotettavuuden tai  oikeellisuuden voi usein asettaa
kyseenalaiseksi. Kirjastoissa työskentelevät ovat ammattilaisia, jotka ovat saaneet koulutuksensa tie-
don hankintaan, etsimiseen ja myös sisällön arviointiin.   

AJAN HENKI
Kirjasto antaa kaikille mahdollisuuden saada tietoa ja elämyksiä maksukyvystä, työpaikasta tai oppi-
arvosta riippumatta. Kirjastoa vastaavaa paikkaa ja palvelumahdollisuutta ei esimerkiksi työtön,
 lomautettu, syrjäytymisvaarassa oleva tai maahanmuuttaja muualta yhteiskunnasta löydä.

Kirjaston vaikuttavuutta on vaikea mitata, mutta on selvää, että vaikutukset ovat pitkäkestoisia.
Voidaan vain arvella paljonko kunnat säästävät sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa, kun ne
 panostavat ennaltaehkäiseviin ja ihmisten henkistä hyvinvointia lisääviin palveluihin – kuten kirjas-
toihin. 

KORKEAKOULUTETUT AMMATTILAISET
Kirjastojen aineiston hankinnassa tarvitaan vankkaa asiantuntemusta, jotta valikoimat olisivat
 monipuolisia ja asiakkaita hyödyttäviä. Asiakaskunta on yhä koulutetumpaa, ja sen kysymyksiin vas-
taaminen ja tiedon hankinta edellyttävät laajaa koulutusta myös kirjastolaiselta. Hänen on tunnettava
ja hallittava niin kirjallisuus kuin tiedonhaun tekniikat. Johto- ja esimiestehtävissä edellytetään kun-
nallishallinnon ja henkilöstöhallinnon osaamista kirjastotoimintaan liittyvän lainsäädännön lisäksi.

AMMATTILAISELLE AMMATTILAISEN PALKKA
Kirjastoammattilaisten palkkataso ei vastaa tehtävien vaativuutta. Mikäli palkat eivät nouse, kirjas-
toihin ei saada enää tulevaisuudessa töihin asiantuntijoita. Näin rapautetaan kansallisen kulttuu-
rimme ylpeydenaihe. 

Liian vähän: Kirjastonhoitajan keskipalkka   euroa/kk =  euroa vähemmän kuin palkansaa-
jilla keskimäärin. *)

”Ilman kirjastoja maailmamme olisi entistä enemmän kertakäyttökulutuksen pauloissa. Kirjastot
ovat olleet Suomessa kierrättäjiä jo yli 1 vuotta.”

Valtuuston puheenjohtaja Maarit Helén, Kuntien asiantuntijat – Kumula ry

*) Kokonaiskeskiansio ja sen ero kaikkien palkansaajien keskiansioon, joka   euroa/kk. 

Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos/Tilastokeskus, lokakuun 1 palkat.
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Tässä työssä kannattaa luottaa myös pohjoismaiseen
yhteistyöhön.

– Ruotsalaisilla on pitempi ja laajempi kokemus maa-
hanmuuttajista. Heillä on osaamista esimerkiksi arabian-
kielisestä aineiston luetteloinnista. Ongelmana voi olla silti
se, ettei vaikkapa somalinkielistä kirjallisuutta ole vielä saa-
tavilla kovin paljon.

RESURSSIPULAA
Käyttäjät hakevat nykyisin kirjastosta yhä enemmän elä-
myksiä, kulttuuria ja viihdettä. Kirjastopalvelu on laajentu-
nut painetusta kirjasta uusiin aineistoihin, peleihin, eloku-
viin ja muuhun sähköiseen. 

Kun kirjasto joutuu kilpailemaan ihmisten ajasta yhä
tiukemmin, kirjaston identiteetinkin on muututtava. 

Mutta onko kirjasto muuttunut riittävän nopeasti? E-
kirjojen osalta ollaan vielä lapsenkengissä, mutta tämä joh-
tuu enemmän kirjankustantajista kuin kirjastosta. 

Kirjastoammattilaiset puhuvat huomattavasti moder-
nimmasta kirjastosta kuin asiakkaat, joista moni vaalii ku-
vaa oman lapsuutensa kirjastosta. Toki modernisointityö
on kesken. 

– Kirjastojen aineistoja ei ole vieläkään saatu saman jär-
jestelmän piiriin valtakunnallisesti. Osaamista olisi, mutta
kun ei ole resursseja. 

TULEVAISUUS HUOLETTAA
Kuntauudistus ja kuntien määrän pieneneminen on suo-
malaiselle kirjastolaitokselle lähiaikojen iso riski. 

Kirjastojen osuus kuntien budjeteista on suhteellisen
pieni, joten kirjastoverkoston pienentäminen ei edes toisi
kovin isoja säästöjä. 

K
irja ei ole mikä tahansa esine, eikä niitä tar-
joava kirjasto mikä tahansa palvelulaitos.
Jukka Relander määrittää kirjaston kansa-
laisyhteiskunnan ja demokratian ylläpi-
don kulmakiveksi. 

Suomalaisen kirjaston suojista löytyy
totuuksien kirjo, jota kuka tahansa pääsee

punnitsemaan ja vertailemaan. Juuri siksi tänä päivänä kir-
jastoa on syytä puolustaa. 

Ajan hengen mukaisesti ihmiset nähdään yksilöinä, jot-
ka lähtevät yhteisen edun sijaan taistelemaan itsekkäästi,
oman etunsa puolesta.

– Tuntuu siltä, että yhteisten ja yhteisöllisten päämää-
rien ajamisen sijaan moni korostaa, kuinka eri asiat louk-
kaavat juuri minun vapauttani toteuttaa itseäni. Kirjaston
tehtävänä on koettaa pitää yllä ja luoda monimuotoista si-
vistysyhteiskuntaa. Kirjasto on rakastetuin, käytetyin ja de-
mokraattisin kulttuuripalvelumme. Siihen kannattaa pa-
nostaa, Relander sanoo.

Kirjasto tulee koonneeksi yhteen ihmisiä, jotka sattuvat
asumaan sen vaikutuspiirissä. Se on ollut kautta aikojen
neutraali foorumi, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat. 

– Kirjasto on ollut kulttuuriperinnön inhimillinen käyt-
töliittymä. Se on lyhentänyt syrjäseutujen ihmisten väli-
matkaa keskuksiin ja myös Suomen välimatkaa maailman
metropoleihin. 

Netti korvaa nykyisin osan tästä välimatkasta. Se näkyy
muun muassa tietokirjojen lainausmäärien laskuna. Mutta
edelleen kirjasto voi parhaimmillaan lähentää ihmisryh-
miä neutraalina foorumina. Auttaa vaikka maahanmuutta-
jia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kantasuo-
malaisia uusiin naapureihinsa. 
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PUOLESTAPUHUJA

TEKSTI:  LEENA FILPUS  

KUVA: VEIKKO SOMERPURO Kirjat ovat yhtä helvettiä. Niitä on liikaa joka paikassa
pöydän kulmat ja lattiat täynnä. Lisäksi koko ajan on

huono omatunto, kun niin monia on lukematta. 

Kirjasto
KOHTAAMISPAIKKANA



– Kuntien yhdistäminen on kuitenkin johtanut muuallakin
kirjastoverkoston supistamiseen. Esimerkiksi Tanskassa
kirjastojen määrä lähes puolittui, Jukka Relander sanoo.

Kunnalliset päättäjät näkevät Relanderin mukaan mär-
kiä unia siitä, miten kirjaston voi tulevaisuudessa korvata
töpselistä saatavalla tiedolla. Digitalisoituminen ei silti kor-
vaa ihmistä ja inhimillisiä kontakteja. 

Lähikirjastojen puolesta on pidettävä ääntä. Parasta oli-
si, kun mahdollisimman monella kirjasto olisi pyörämat-
kan päässä tai sinne pääsisi lastenvaunuja työntäen.

Kirjaston puolustaminen lähtee ihmisestä. 
– Kun viestitään riittävän voimakkaasti, ettei kirjastosta

haluta luopua, se vaikuttaa päättäjiin. Tämä on jo nähty
Helsingissä. Sama toimii varmasti muuallakin.

SUODATTAJAA TARVITAAN AINA
Suomessa on ollut yleisiä kirjastoja 1800-luvulta lähtien.
Tähän asti on aina syntynyt uusi sukupolvi, joka on löytä-
nyt kirjaston. Kaunokirjallisuutta kirjastosta haetaan edel-
leen. 

Mutta miten käy tulevaisuudessa, kun aineistot ovat oi-
keasti napinpainalluksen päässä? Kenties kirjasto on tieto-
yhteiskunnassa tarvittavan tiedon huoltolaitos. Yhteiskun-
nassa toimiminen vaatii taitoja, joita monet eivät hallitse ja
joita jonkun on opetettava. 

Myös sähköisessä tiedossa toisen ihmisen läsnäololla
on suuri arvo.

– Kirjasto voisi olla takaamassa tietoyhteiskunnan tuki-
palveluja ja näyttämässä, mitä kaikkia mahdollisuuksia esi-
merkiksi netti tarjoaa. Kirjastoammattilaiset ovat infor-
maation ja tiedonhaun ammattilaisia. Jatkossa heidän
osaamisensa on varmasti vielä syvempää. Tiedon seulon-
nassa tarvitaan aina apua. 

Yksi kirjastoalan osaamisen muoto on tiedon saataville
tuominen. Kirjoja lainataan sitä enemmän mitä houkutte-
levammin ne on tuotu esille. 

Sama koskee sähköisessä muodossa olevaa tietoa. Liian
suuri kokoelma on vaikea hahmottaa ja se työntää luotaan. 

– Kokoelman on kutsuttava lainaajia luokseen. Tätä
työtä pitää osata tehdä myös digitaaliselle aineistolle. Ko-
koelmatyön muoto muuttuu, mutta sen merkitys vain kas-
vaa, Jukka Relander sanoo. •
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Mutta silti, juuri kirjojen parissa olen viettänyt elämäni 
hienoimpia hetkiä, puuskahtaa Kirjastoseuran 
puheenjohtaja, kolumnisti Jukka Relander.

– Tähän asti uusi sukupolvi on aina löytänyt kirjaston, mutta miten käy 
tulevaisuudessa,  Suomen Kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka Relander pohtii.



– Jokainen kerta saa jännittää, tulevatko ih-
miset järjestämiimme tapahtumiin. Mutta
olipa kohderyhmäksi mietitty melkein mikä
tahansa, eläkeläiset ovat aina aktiivisesti
mukana, Ulla Pötsönen sanoo.

U lla Pötsönen ei epäröi käyttää monen
kirjastolaisen korvissa ikävältä kalskah-
tavaa sanaa markkinointi. Se on hänen
mukaansa kirjaston uudistumisessa
olennainen asia.

– Eikä vain uudistumisessa, vaan ehkä
jopa kirjaston säilymiskeino tulevaisuu-
dessa. Ei ole mitenkään itsestään selvää,
että säilyttävää kirjastoa tarvitaan tule-

vaisuudessa, ellei asioita aleta tehdä toisin. Markkinoimalla pal-
veluja meidät huomataan, Joensuun seutukirjaston tapahtumien
kehittämisestä vastaava informaatikko sanoo.

8 | AMMAT TINA KIRJASTONHOITAJA

Tökkään,
JOS T YKKÄÄN

AMMATISSA

TEKSTI:  LEENA FILPUS   

KUVA: JAAKKO KILPIÄINEN
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kaukana kirjaston tehtävän kanssa.
Mikään ei estä keräämästä verenpai-
nemittauspisteen viereen keittokir-
joja, jumppa-dvd-levyjä, stressinhal-
lintaoppaita ja elämäniloisia romaa-
neja.

Kirjaston aineistolajit ja niiden
muoto muuttuvat ja kehittyvät. Se
kuuluu asiaan.

– Kirjan formaatille voi käydä tu-
levaisuudessa miten tahansa. Siitä ei kannata pitää kiinni
ehdoin tahdoin. Tarinan paikka on sen sijaan vahva. Se ei
kuole koskaan. Ihmiset haluat aina kertoa ja kuulla tarinoi-
ta. Meidän on vain löydettävä ajantasaiset välineet tarinoi-
den luo ja pidettävä huoli siitä, että ne ovat kaikkien ulottu-
villa. Siinä on kirjaston tehtävä ja paikka jatkossakin. 

JOTTA KIRJASTO OLISI IN
Kirjasto tavoittaa perusopetuksen piirissä olevat lapset ja
nuoret hyvin. Asiakaskato käy 16–19-vuotiaiden parissa.
Heidät haluttaisiin pitää kirjaston piirissä, jotta monimuo-
toinen ja laaja-alainen sivistys säilyisi kaikkien ulottuvilla.

Mediakasvatus on toinen tärkeä syy. Muut kuin perin-
teiset mediat ovat iso osa nuorten elämänpiiriä. Näiden
mediatuotteiden sisältöjä pitää avata rakentavasti. Siihen
liittyy lastensuojelullisiakin tehtäviä, mutta myös tekijänoi-
keuksia ja ikärajoja. 

– Nuorille sosiaaliset mediat ja virtuaaliset olohuoneet
ovat yhtä konkreettisia ja luontevia paikkoja viettää aikaa
yhdessä kuin meille aikuisille oli pelata neljää maalia omas-
sa lapsuudessamme. Tämä meidän aikuisten on vain hy-
väksyttävä. Siksi kirjastollakin on nuorille oma bloginsa ja
Facebookissa voi käydä tykkäämässä tapahtumia, Ulla Pöt-
sönen sanoo.

Nykyinen kirjastonkäyttäjäsukupolvi tuntee vielä kir-
jaston upean brändin ja maineen. Pötsönen pelkää, että pi-
kemmin kuin edes uskallamme kuvitella tilanne saattaa ol-
la toinen. Kirjastoa ei silloin välttämättä enää mielletä ny-
kyisenkaltaisena elinvoimaisena kulttuuriorganisaationa.
On siis markkinoitava. 

– Kirjastoalan koulutuksessa markkinointiin ei vielä
satsata kunnolla. Eikä sekään riitä. Tulevaisuudessa kirjas-
tossa tarvitaan yhä monialaisempaa osaamista perinteisen
substanssin lisäksi. 

Alhainen palkkataso on yksi kirjastoalan sisäisistä riski-
tekijöistä.

– Houkutteleeko ala nuoria edelleen, jos tietää joutu-
vansa opiskelemaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti, mutta
tienaa lopulta vähemmän kuin menemällä tuuraamaan
keikkatyöläisenä alalle, johon ei vaadita pitkää koulutusta.
Laaja-alaisen koulutuksen ja osaamisen pitäisi näkyä myös
palkkapussissa, Ulla Pötsönen sanoo. •

Joensuun seutukirjastossa hoide-
taan kirjaston perustehtävät kuten
ennenkin. Sen päälle ihmisten huo-
miota tavoitellaan aktiivisesti, eten-
kin nuorten ja lasten sekä niiden ai-
kuisten, jotka eivät jostain syystä ole
kirjaston vakikäyttäjiä. 

Puolet Ulla Pötsösen työajasta
kuluu seutukirjastoalueen koulujen
ja kirjaston yhteistyön koordinoin-
nin ja tukipalvelujen hoitamisen lisäksi iso osa markki-
nointiin eli erilaisten tapahtumien tuottamiseen ja kehittä-
miseen.

– Rummutamme valtakunnallisia kirjoihin liittyviä tee-
mapäiviä ja -viikkoja. On Lukuviikkoa, Mielikirjapäivää,
Kirjan ja Ruusun päivää. Mielikuvitus ja aikaresurssit ovat
vain rajana, Ulla Pötsönen sanoo ja kertoo esimerkin siitä,
miten myymättä jääneistä poistokirjoista mentiin teke-
mään kauppakeskuksessa kävijöiden kanssa rintanappeja.
Valtaosa tapahtumista järjestetään toki kirjastossa. Pötsö-
sen mielestä kannattaa kuitenkin näkyä myös siellä, missä
ihmiset yleensäkin liikkuvat, nekin, jotka eivät löydä tietä
kirjastoon. Siksi Joensuussa kirjasto koettaa olla mukana
kaikissa tapahtumissa, mitä kaupungilla ja lähikylillä järjes-
tetään, vaikka ne eivät suoraan kirjoihin liittyisikään. 

– Me olemme areena ihmisten omillekin kulttuurituo-
tannoille. Minun tehtävänäni on tehdä tämä palvelu mah-
dolliseksi.

TARINA EI KUOLE KOSKAAN
Tähän asti kerran kirjastokortin hankkineet ovat olleet kir-
jaston käyttäjiä lopunikäänsä. Yhä edelleen lähes kaikille
Joensuunkin alueen lapsille hankitaan kortti viimeistään
alakouluiässä. Joensuun seutukirjaston alueella eli Joen-
suussa ja neljässä lähikunnassa se tarkoittaa noin 110 000
ihmistä. 

Hakeutuvatko nuoret kirjaston palvelujen äärelle myös
koulut käytyään, onkin jo toinen asia. Moni Pötsösenkin
tuttava on kysynyt, mihin minä oikein kirjastoa tarvitsen. 

– Me kirjastolaiset emme voi enää jäädä odottelemaan,
että ihmiset tulevat tiedon luo, kun tiedon hankinta on siir-
tynyt pitkälti jo toisaalle. Monet muut harrastukset ja teke-
minen houkuttelevat kävijöitä mennessään. Kirjaston pal-
veluja on kehitettävä niin, että kävijät saadaan koukutettua
meidän toimintaamme mukaan. 

Siksi Pötsönen haluaa tutkailla avarakatseisesti myös yh-
teistyötä niiden tahojen kanssa, joilla ei suoranaisesti ole mi-
tään tekemistä kirjallisuuden kanssa. Parhaimmillaan kirjas-
to on mukana ihmisen koko elämän kirjossa, auttamassa löy-
tämään ja prosessoimaan tietoa, sivistämässä, viihdyttämäs-
sä, etsimässä elämyksiä ja turvaamassa hyvinvointia. 

Näin ajatellen vaikkapa verenpaineen mittaus yhteis-
työssä terveydenhuollon kanssa ei olekaan enää niin kovin

Joensuun seutukirjasto
 haluaa näkyä katukuvassa

myös kirjastotalon 
ulkopuolella. Siksi se vie 
vaikka rintanappipajan 

kauppakeskukseen



10 | AMMAT TINA KIRJASTONHOITAJA

AMMATISSA

TEKSTI: LEENA FILPUS  

KUVAT: ARI IJÄS

MaaritHelén
–VASTUULLA 

KIRJASTON
KOKOELMA

- Joskus aikoinaan kirjastoon hankittiin
vuosittain kaikki kotimaiset kaunokir-
jalliset uutuudet. Nyt ei päästä lähel-
lekkään sitä, Tampereen kaupungin-
kirjaston kokoelmapäällikkö Maarit
Helén sanoo.



M
ikä on keskiaurinkoajan ja keskitäh-
tiajan välinen ero Tampereella
9.11.1991? Entä mikä on sorsan rä-
pylän keskilämpötila? Nämä ovat
erikoisimpia Maarit Helénin koh-
dalle sattuneista asiakkaiden esittä-
mistä kysymyksistä.

– Asiakaspalvelu, ihmisten kans-
sa työskentely, on ollut kirjastotyön

hauskimpia puolia. Tietopalvelussa sai kääntää ajatusta 180
astetta saman työvuoron aikana, yli 30 vuoden kirjastouran
tehnyt Helén  nauraa.

Hän on vastannut muun muassa maakuntakirjaston
toiminnasta, hoitanut kaukopalvelua ja työskennellyt vii-
meiset yhdeksän vuotta Tampereen kaupunginkirjaston
kokoelmapäällikkönä. Joten sorsien räpylöiden sijaan hän
on pohtinut viime vuodet pikemminkin kilpailutuslainsää-
dännön ja tekijänoikeuskysymysten kiemuroita.

Kaikki yli 6 000 euron hankinnat pitää Tampereen kau-
pungin ohjeiden mukaan nykyisin kilpailuttaa. Suomen
suurimpiin kuuluvan yleisen kirjaston toiminnassa se tar-
koittaa lähes kaikkia hankintoja viivakooditarroista, kirjas-
tokorteista, kirjojen kontaktimuoveihin ja musiikkiaineis-
toihin asti. Jos hankinta ylittää 414 000 euroa, kilpailutuk-
sen pitää olla EU-tasoinen. 

– Onneksi sentään voimme määritellä kilpailuehdoissa,
että tarjousasiakirjojen on oltava suomenkielisiä. Silloin on
todennäköisempää, että tarjous tulee kotimaasta, eikä esi-
merkiksi irlantilaisesta kirjakaupasta, Helén sanoo.

Kokoelmapäällikön tehtävänä on huolehtia kirjaston ai-
neiston hankinnasta ja kokoelmien ylläpidosta. Hänen vas-
tuullaan on, että kaupunginvaltuuston kirjastolle aineiston-
hankintaan myöntämä raha, Tampereella vuositasolla noin
1,5 miljoonaa euroa, tulee käytettyä parhaalla mahdollisel-
la tavalla. 

Helén on myös esimies noin parillekymmenelle kirjas-
toammattilaiselle. He hankkivat Tampereen kaupunginkir-
jaston kaiken aineiston, saattavat sen lainauskuntoon ja
vievät tietokantaan. 

– Teemme hankintayhteistyötä myös muiden pirkan-
maalaisten kirjastojen kanssa esimerkiksi lehtitilauksissa.
Pienempien kuntien kirjastot eivät yksinään saisi samanlai-
sia etuja kuin yhdessä kilpailuttamalla. 

Vaikka itse kilpailuttaminen tapahtuu keskitetysti, toi-
mipisteet päättävät tilauksensa sisällön budjettinsa puitteis-
sa. Hankintojen suuntaviivat on sovittu yhdessä, mutta lä-
hikirjastoissa on paras asiantuntemus siitä, minkälainen ai-
neisto kiinnostaa paikallisesti. 

Myös laaja tarjonta lisää valinnan vaikeutta. Jos vaikka-
pa keittokirjoja ilmestyy 50 uutta, niistä on varaa valita eh-
kä vain kaksi kirjaston kokoelmiin. 

– Kirjastoammattilaisilla on oltava tuntosarvet pystyssä,
että he osaavat ennakoida tulevat trendit. On tärkeää, että
valintatyössä tulee eri ikäisten ihmisten mielipiteet huo-
mioiduksi. Tampereen kaupunginkirjasto on myös alueen
maakuntakirjasto. Meille hankitaan aineistoa myös sillä
ajatuksella, että Pirkanmaan pienempien kuntien kirjastot
voivat saada meiltä lainoja.

Kirjastojen hankintoihin osallistuvat tavarantoimittajat
ja kaupat käyvät keskenään raakaa kilpailua. Yleensä 2–4-
vuotiset hankintasopimukset ovat niille kullan arvoisia. Ra-
hallisesti edullisin tarjous ei silti välttämättä voita. Tärkeää
on myös palvelun laatu, kuinka nopeasti aineistot saadaan
ilmestymisen jälkeen, ja miten lisätilaukset hoituvat.

Eikä kirjastoon vain hankita aineistoja. Osasta vanhaa
on luovuttava, jotta kokoelma pysyy elävänä. Se on Maarit
Helénin mukaan ehdottomasti uuden hankkimista vai-
keampaa.

KIRJALLISUUDENTUNTEMUS VAIN OSA AMMATTITAITOA
Aiemmin kirjastonhoitajan ammattitaitoa oli tuntea kirjal-
lisuutta ja osata hankkia tietoa. Tänä päivänä taitovalikoi-
man on oltava laajempi. Kun Maarit Helén aloitti uransa,
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Nykykirjastossa työskentelevälle 

vain kirjallisuudentuntemus tai tiedon-

hakutaidot eivät riitä. Tekijänoikeus-

ja hankintalainsäädännön tuntemus 

on melkeinpä yhtä tärkeää.

>



Liikkuvaan kuvaan ja tietokoneohjelmiin liittyvät teki-
jänoikeusmaksut ovat toinen kimurantti vyyhti. On tun-
nettava pienet finessit, mitä tallenteita voi hankkia mistä-
kin ja minkälaisia lupia tarvitaan. 

Kirjastotyön luonnetta ovat muuttaneet myös uudet ai-
neistolajit. Edelleen yli 60 prosenttia aineistohankinnoista
on perinteisiä kirjoja. Erilaisten sähköisten aineistojen
määrät ovat kuitenkin kasvussa.

– Hyväksyn kyllä uudet aineistolajit, jotka liittyvät jo-
tenkin siihen perusajatukseen mikä kirjastolla on. Eli että
tarjoamme asiakkaille elämyksiä, viihdettä ja tietoa heidän
arkensa tueksi. Hyvä elokuva on aina parempi kuin huono
kirja. Oopperaakin katson mieluummin kuvan kanssa
kuin pistän soimaan pelkän äänen. 

Maarit Helénin raja menee kävelysauvojen ja ompelu-
koneen lainaamisessa.

– Emme voi olla yleinen tavaranlainaamo, osaamisem-
me ei riitä kaikkeen. Jonkun toisen tahon olisi ainakin olta-
va yhteistyökumppanina. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat
kirjastojen yhteydessä toimivat taidelainaamot. 

PARITUHATVUOTINEN FORMAATTI MURROKSESSA
Sähköisten aineistojen myötä kirjasto on muuttunut. Eri-
tyisesti verkossa oleva aineisto ja e-kirjat puhuttavat. Kir-
jastot olisivat jo pitkään halunneet tarjota e-kirjoja asiak-
kailleen, mutta kustantajat ovat haranneet vastaan. Ne ovat
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta sulkeneet kirjastot
jakeluketjusta tekijänoikeuslakiin vedoten. Taustalla kyse
on rahasta.  

– Toiveita on, että tilanne muuttuisi.Tietokirjoja voim-
me jo tarjota  merkittävässä määrin e-kirjoina ja pää on
saatu auki myös kaunokirjallisuuden puolella, Helén
 sanoo.  

– Meillä on asiakkaille käytössä lukulaitteita tutustumis-
ta varten, muttaa niissä on luettavana vain tekijänoikeusva-
paata aineistoa eli kirjoja, joiden tekijän kuolemasta on yli
70 vuotta. Se on harmi, sillä asiakkaat toivoisivat uudem-
paa tuotantoa. Kirjasto ei haluaisi jäädä teknisessä kehityk-
sessä jälkeen muusta yhteiskunnasta. 

Iso kysymys on ylipäätään myös se, miten ihmisten lu-
keminen muuttuu. Jo nyt sanotaan, että pitkän tekstin si-
jaan luetaan mieluummin lyhyttä.

– Toisaalta uskon, että kirjasto on sen verran hyvä for-
maatti, ettei parituhatvuotinen perinne tähänkään kaadu.
Se on varma, että kirjasto muuttuu edelleen,  Maarit Helén
sanoo. •

Maarit Helén on Kuntien asiantuntijat –
Kumula ry:n valtuuston  puheenjohtaja. 

Hän toimi Kumulan hallituksen puheenjohtajana 1-–1.

kilpailutus- ja hankintalainsäädäntö olivat toisenlaisia. Tä-
nä päivänä erityisen vaikea on tekijänoikeuslainsäädäntö.

– Laki on vaikeasti kirjoitettu. Lainoppineetkin ovat sa-
noneet, että moni asia on jätetty sen varaan, että oikeus rat-
kaisee, mikäli joku valittaa. Me törmäämme epäselviin
kohtiin arkityössämme, Helén sanoo ja kertoo esimerkin
kaukolainojen toimittamisesta pdf-tiedostona asiakkaalle. 

Vaikka tilaava kirjasto saa itse esimerkiksi jonkin artik-
kelin sähköisesti valtakunnallisesta Varastokirjastosta, sa-
maa tiedostoa ei voi sellaisenaan lähettää asiakkaalle. Se on
lain mukaan printattava ja toimitettava paperisena. Työtä
tehdään turhaan ja asiakas saa tarvitsemansa aineiston hi-
taammin.
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– Kirjastolaisilla on ollut harhaluulo, että asiak-
kaat kyllä tietävät, mitä kaikkea meillä on tar-
jolla. Ei kuitenkaan riitä, että uusia aineistola-
jeja otetaan kokoelmiin. Meidän on kerrottava
palveluistamme paljon aiempaa enemmän,
Maarit Helén sanoo.
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KIRJASTOA
KÄYTTÄVÄT KAIKKI

K
ansalaiset arvostavat kulttuuripalveluja ja käyttävät
niitä paljon, ilmenee Akavan Erityisalojen TNS Gal-
lupilla vuonna 2012  teettämässä tutkimuksessa. Tut-

kimus tehtiin tuolloin kolmannen kerran, ja tulos oli hy-
vin samanlainen kuin aikaisemminkin.  

Vain kymmenen prosenttia suomalaisista ei käy lain-
kaan kirjastossa, elokuvissa, teatterissa, musiikkitapahtu-
missa, museoissa, konserteissa, lasten ja nuorten tapahtu-
missa tai taidenäyttelyissä. Kirjasto on palveluista ylivoi-
maisesti käytetyin, miltei 70 prosenttia toteaa käyneensä
kuluneen vuoden aikana kirjastossa. 

Kirjasto erottuu muista kulttuuripalveluista siinä, että
sitä käytetään laidasta laitaan. Kaikki tutkitut väestöryh-
mät kertoivat hyödyntäneensä kirjastoa runsaasti ja suu-
rin piirtein yhtä paljon. Joukosta erottuvat oikeastaan vain
opiskelijat, työttömät ja pohjoissuomalaiset. He ovat vielä
muitakin aktiivisempia kirjasto kävijöitä. 

Varsin yksimielisiä suomalaiset ovat siitä, että kulttuu-
ripalvelujen pitää olla asiantuntijavoimin tuotettuja, hel-
posti saatavilla ja tarjolla kaikille käyttäjäryhmille. Laa-
dun ja tasapuolisuuden vaatimus lyö läpi selkeästi tutki-
muksen tuloksista. 

Kolme neljästä katsoo, että kulttuuri on kansalaisen pe-
ruspalvelua.

Myös kulttuuripalveluiden taloudellinen merkitys
paikkakunnan vetovoimatekijänä ja työllistäjänä nousee
voimakkaasti esiin. Puolet arvioi kulttuurin taloudellisen
merkityksen vielä kasvavan tulevaisuudessa.  

LIIAN VÄHÄN PALKKAA 
Tutkimuksessa selvitettiin myös kansalaisten näkemys kir-
jastonhoitajien, museoamanuenssien ja kulttuurituottajien
keskiansiosta, joka on noin 600 euroa pienempi kuin kai-
killa palkansaajilla. Noin 44 prosenttia kansalaisista on sitä
mieltä, että alan koulutetut asiantuntijat saavat liian vähän
palkkaa. •

Kirjasto- ja kulttuuripalveluilta vaaditaan 
laatua ja tasapuolista saatavuutta. Kirjasto on
kulttuuri palveluista ylivoimaisesti käytetyin. 

TUTKITTUA

TEKSTI:  ANNA JOUTSENNIEMI

KIRJASTOA KULUNEEN VUODEN AIKANA KÄYTTÄNEIDEN OSUUS (%). 
(Lähde: Kansalaisten käsityksiä kulttuuripavleluista ja kuntahallinnosta 1.) 

Lähde: Kansalaisten käsitykset kulttuuri palveluista 11 ja  sekä Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta
1. Lue tutkimusraportit netistä www.akavanerityisalat.fi 

KAIKKI

Nainen

Mies

Alle  v.
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AMMATISSA

TEKSTI: LEENA FILPUS  

KUVAT: VEIKKO SOMERPURO

enemmän 
KIRJASTOAUTO –

Vielä  vuotta sitten Suomessa oli kirjastoautoja
liikenteessä noin , nyt melkein 1 vähemmän.
Kerinkallionkadun pysäkillä odotellaan jo kirjasto-
autoa.
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kuin kirjasto

Kirjastoauton toiminnassa toteutuu lähipalvelun 
idea kirjaimellisesti. Kodin lähelle tuleva kirjasto lisää 
yhteisöllisyyttä ja on monelle kävijälle viikon kohokohta. 



– Pääkirjastossa ei tule käytyä, kun tämä tulee kodin vie-
reen. Hankala sitä olisi painavia kirjoja kanniskellakaan.
Käyn keskimäärin joka toinen viikko kirjastoautolla luet-
tuani edelliskerralla lainaamani kirjat. Yleensä otan histo-
riallisia romaaneja, Pirjo Tuominen on yksi suosikeistani,
Hietalahti sanoo ja latoo pinon Sue Harrisonin kirjoja lai-
naustiskille.

VIIMEINENKIN PALVELU VIEDÄÄN
Kirjastoautojen reitti kulkee yleensä sellaisilla alueilla, jois-
sa lähikirjasto on kaukana tai kävijöillä olisi muuten vaikea
päästä liikkeelle. Siksi reitit suunnitellaan usein koulujen,
päiväkotien ja vanhusten palvelukeskusten sijaintien mu-
kaan. Sellainen on esimerkiksi Ruolan ostoskeskuksen py-
säkki. 

Ostoskeskuksen ei tarvitse olla välttämättä edes kovin
vanha, kun palvelut katoavat sieltä herkästi yksi toisensa
jälkeen uudempien kauppakeskusten vetämänä. Ruolan
 ostoskeskuksessa pankin, posti ja kaupan tilalle on tullut
baareja ja aikuisviihdettä tarjoavia palveluja.

– Moni asiakas sanookin, että onneksi edes kirjastoauto
vielä käy, Sanna Kuosa sanoo.

Kuusi vuotta sitten Ruolan kupeeseen muuttanut nau-
ravainen Leila Arasola käy kirjastoautolla viikoittain. Suo-
sikit ovat selvät: rikoksia, seikkailuja ja romantiikkaa. Niitä
valtaosa kirjastoautossa kävijöistä lainaa muutenkin.

– Remeksen uusimman pistin varaukseen. Taisin olla
jonossa numerolla 49, mutta kirjoja on niin paljon, että
saan sen varmasti nopeasti, Arasola sanoo ja kertoo aiko-

ahden kaupunginkirjaston lastenkirjastoauto Wilhemiina
on jo palannut päivän ensimmäiseltä kierrokseltaan, kun kir-
jastoauto Pegasoksen kuljettaja Paavo Tomminen saapuu
töihin. 

Hakeutuvan kirjastopalvelun osastonjohtaja Sanna Kuosa
on valmistellut Pegasoksen jo aamulla valmiiksi. Siellä odot-

tavat nelipysäkkisen päiväreitin asiakkaiden ti-
laama aineisto ja suosituimmat uutuudet, joiden
uskotaan kiinnostavan vakikävijöitä. 

Iso osa kirjastoautoon nousevista asiakkais-
ta on henkilökunnalle entuudestaan nimeä myö-

ten tuttuja. Moni on käynyt kirjastoautossa vuosikausia.
Heille kirjastoauton tulo voi olla viikon kohokohta, joka
merkataan kalenteriin.

– Usein juttua jatketaan siitä, mihin edellisviikolla jää-
tiin. Yhden kanssa pidetään pallopelien sarjatilannetta ajan
tasalla, jonkun toisen kanssa kerrataan muuten vain ajan-
kohtaisia asioita. Naapuritkin tutustuvat toisiinsa vartoes-
saan autoa pysäkillä. Samalla he vinkkaavat kirjoja toisil-
leen, Sanna Kuosa ja Paavo Tomminen sanovat.

Mutta sitten Pegasoksen kyytiin. Päiväreitin ensimmäi-
nen pysäkki on noin kolmen kilometrin päässä pääkirjastos-
ta jyrkän ja pitkän mäen laella Kokkokallionkadulla. Vaikka
tie on vain sateesta märkä voi hyvin kuvitella, ettei tällaista
mäkeä kovin mielellään kipua heikompijalkainen tai lasten-
vaunuja lykkivä talven liukkailla ylös- eikä alaspäin. Eräänä
talvena kirjastoautokaan ei päässyt mäen päälle.

Matilda Hietalahti on jo odottamassa neljän muun vaki -
kävijän kanssa pysäkillä. 

L
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Hetken hengähdystauko. Sanna Kuosa istuu vaihteeksi Paavo Tommisen työpisteessä. Kirjastoauton kuljettaja hoitaa nimittäin kirjojen lainausta pysäkeillä.



vansa perehtyä myös Matti Remeksen Hankoa käsittele-
viin kirjoihin jossain vaiheessa. 

Arasolan kanssa samaan aikaan kirjastoautoon noussut
Sirkka Lehtinen sujauttaa kassiin tällä kertaa Marja Lin-
nankiven Kekkosten miniänä, Antonio Molinan Täysi-
kuun ja Montgomeryn Sara Stanleyn tarinan.

VARAA KIRJASTOAUTO 
Vielä 20 vuotta sitten Lahdessa kierrettiin kolmen kirjasto-
auton voimin. Nyt pidetään varpaatkin ristissä, että vuon-
na 1990 käyttöön otettu lastenkirjastoauto pysyisi kunnos-
sa. Kun aika nimittäin jättää Wilhelmiinasta, sen tilalle ei
hankita enää uutta. 

Näin päätettiin jo vuonna 2007, kun Pegasos valmistui.
Se on suunniteltu niin, että hyllystön voi vaihtaa näppärästi
ja sama auto toimii lasten- ja aikuisten autona omilla rei-
teillään. 

– Me markkinoimme myös kirjastoa ylipäätään. Esi-
merkiksi kesällä parkkeerasimme Pegasoksen kerran vii-
kossa satamaan, jossa rannalle menijät pääsivät lainaa-
maan lukemista. Syksystä lähtien kirjastoauton on myös
saanut varata erillisille ryhmille käymään vaikka leikki-
puistossa. Meidät on pyydetty esimerkiksi pitämään kirjas-
tonkäytön opastusta, Sanna Kuosa kertoo, kun kurvaam-
me Kerinkallionkadun pysäkille. 
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Sen vieressä on palvelutalo, johon kirjastoautolta ki-
paistaan kuukausittain kirjakassi asukkaiden luettavaksi.
Hyväjalkaiset tulevat paikalle itse alueen muiden asukkai-
den kanssa.

Koiranilmasta huolimatta pysäkillä odottaa jo yksi kir-
jastoauton ahkerimmista kävijöistä Marita Partanen. No-
pea ja lähes kaikkiruokainen lukija käy kirjastoautolla kah-
desti viikossa ja sen päälle vielä pääkirjastossa.

– Kirjastoautolla on iso merkitys ihmisille, eikä vain kir-
jojen vuoksi, vaan muutenkin. On hauska päästä vaihta-
maan pari sanaa muiden kanssa. Mutta kyllä kirjastolla on
aivan olennainen merkitys kulttuurille. Ilman kirjastoa
kansakunnalla ei ole sivistystä. Lukeminen antaa niin pal-
jon, Partanen sanoo.

Päiväreiteillä kirjastoauton pysähdys kestää keskimää-
rin 15–20 minuuttia. Usein kirjastonhoitaja ja kuljettaja
saavat jopa patistella innokkaimpia lainaajia lähtemään,
kun tietävät seuraavalla pysäkillä jo odotettavan. Lasten
kirjastoautossa töitä saa tehdä hyvinkin liukkaasti, kun 30-
40 lasta odottaa palvelua.

– Silloin ei kerkiä keskustelemaan asiakkaiden kanssa
kuin pakolliset asiat. Tällaisina hiljaisempina päivinä pys-
tyy kyselemään enemmän kuulumisia ja tekemään myös
pieniä tietohakuja. Töihin on mukava tulla, kun ihmiset

ovat yleensä iloisia meidät nähdessään, Sanna Kuosa sanoo.
Huovilankatu lähellä Lahden rautatieasemaa ja ikäih-

misten palveluasuntoa on päiväreitin viimeinen pysäkki.
Sielläkin on kanta-asiakkaita jo odottamassa.

– Minusta tuntuu, että kirjastoautosta saa uutuudet kir-
jastotaloa nopeammin. Valikoima on muutenkin moni-
puolinen. Tällä kertaa lainaan harrastuskirjoja ja saaristo-
tarinaa, Tuija Jämsén perustelee jo parikymmentä vuotta
jatkunutta kirjastoautossa käymistään pakatessaan kirjoja
laukkuun.

RUNORATSUN KOTIINPALUU
Huovilankadun pysäkin jälkeen runoratsu Pegasos palaa
takaisin talliinsa Lahden kaupunginkirjastoon. Seuraava
miehitys on jo odottamassa. Autoon mahtuu kerralla noin
4 500 nidettä. Niitä lainaa vuodessa lähes 70 000 kävijää. 

Kokoelma pidetään elävänä asiakaskunnan toiveiden
mukaan, mutta myös ajankohtaisuuteen pitää kiinnittää
huomiota. 

– Liekö syksyisen sään ansioita, mutta tänäänkin meni
neulontalehtiä ja -ohjeita. Kohta pitää kaivaa myös jouluun
liittyvä aineisto esiin. Niitä kaivataan esimerkiksi päiväko-
deissa, Kuosa suunnittelee, kun Tomminen peruuttaa Pega-
soksen tarkasti lastauslaiturin kupeeseen. •
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– Kirjasto takaa sivistyksen säilymisen. Lukeva ihminen saa niin paljon, kirjoja palauttava Marita Partanen sanoo ja pistää Sanna Kuosalle uuden kirjatilauksen vetämään.
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M
e kirjastoalaa ja kirjastoalan työntekijöitä edustavat järjestöt
vaadimme kirjastoalan palkkauksen korjaamista ja palkkauk-
seen  prosentin tasokorotusta! Kirjasto koskettaa kaikkia 
kansalaisia. Hakukone ei korvaa kirjastoammattilaista.

TEESIMME OVAT
1. KIRJASTO ON KANSALAISTEN PERUSPALVELU

• Suomessa kirjasto kuuluu kansalaisten arkielämään. Se on keskeinen kun-
ta- ja kulttuuripalvelu lapsille, lapsiperheille, koululaisille, opiskelijoille, kir-
jallisuuden ja eri alojen harrastajille, tiedon ja elämysten etsijöille sekä
 yhteisestä julkisesta tilasta nauttiville ja voimaantuville.

. KIRJASTOPALVELUJEN TULEE OLLA TASAVERTAISESTI 
SAATAVILLA JA RIITTÄVÄSTI RESURSOITUNA KOKO MAASSA

• Kirjastopalvelut luovat viihtyisän asuinympäristön ja toimivat asuinalueiden
vetovoimatekijöinä. Kirjasto on tärkeä lähipalvelu lapsiperheille, koululai-
sille ja vanhuksille. Kirjastopalveluja pitää olla saatavilla kattavasti asutus-
keskuksissa ja myös harvaan asutuilla alueilla maassamme.

• Kirjasto on olennainen tukipalvelu kouluille ja oppilaitoksille. Kirjastot ovat
tieteellisen tutkimuksen ja korkeimman opetuksen edellytyksenä erotta-
maton osa yliopistoa.

• Kirjastolaitos tallentaa maamme kirjallista kulttuuriperintöä. Kirjastot ko-
koavat ja välittävät tätä kansallisomaisuutta avoimesti kaikille käyttäjille. 

. KIRJASTOPALVELUJEN KORKEA TASO PERUSTUU  ASIANTUNTEVAAN
JA KOULUTETTUUN HENKILÖSTÖÖN

• Tasokkaiden kirjastopalvelujen tuottaminen edellyttää koulutukseen
 perustuvaa osaamista ja asiantuntemusta.

• Kirjastoalan asiantuntemusta täytyy olla saatavilla kattavasti maan eri
osissa.

. KIRJASTOALAN PALKKATASOA ON NOSTETTAVA

• Kirjastoalan palkkaus jää kaikilla organisaatio- ja ammatillisilla  tasoilla
 satoja euroja alle keskimääräisen palkkatason.

• Kirjastoalan matala palkkataso on yhteiskunnallinen epäoikeudenmukai-
suus. Kirjastoala houkuttelee nuoria työpaikkana. Onko reilua, että hyvän
koulutuksen saaneet osaajat eivät saa kohtuullista palkkausta? Kirjastolai-
sille kuuluu oikeudenmukainen  palkkaus!

TAVOITETILA VUONNA 

• Kirjasto on kansalaiselle maksuton peruspalvelu.

• Kirjasto on tila, johon tullaan tiedon, taiteen sekä elämysten keskelle
voimaantumaan yhdessä tai yksin.

• Kirjasto on sähköisesti tavoitettavissa /, mutta lähellä.

• Kirjastoammattilaisten työt säilyvät arvostettuina ja tavoiteltuina.

• Kirjastoammattilaisilla on  % paremmat palkat kuin nyt.

HAKUKONE EI KORVAA KIRJASTOAMMATTILAISTA!

ME KIRJASTOALAA JA KIRJASTOAMMATTILAISIA EDUSTAVAT JÄRJESTÖT TEEMME TYÖTÄ NÄIDEN TAVOITTEIDEN ETEEN!  
Minerva-yhteistyöryhmä / samarbetskommitté  • Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf   • Suomen kirjastoseura ry  • Suomen tieteellinen kirjastoseura
STKS ry  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)  • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)  • Akavan Erityisalat/ Kuntien asiantuntijat –
Kumula ry (AKAVA)  • Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA)  • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (STTK/Pardia)  

Lisätietoja: http://suomenkirjastoseura.fi/tietoa-seurasta/kumppanit/
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