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Viime syksynä kirjastojen työntekijät päättivät hyvin spontaanisti vauhdittaa tulevia 
sopimusneuvotteluja järjestämällä koko maan kattavan mielenilmauksen otsikossa 
esitetyn aiheen pohjalta. Tämä tempaus osoitti, että kirjastossa työskentelevät eivät 
ole vain hiljaisia "hiiriä" kirjastojen uumenissa. Tyytymättömyys palkkaukseen on 
todellinen.  

Arvostus ei näy palkassa 

Yliopistossamme tehty kirjastojen arviointi osoitti, että asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 
asiantuntevaan ja hyvään palveluun. Olisi toivottavaa, että tämä näkyisi myös yliopiston 
arvostuksena kirjastotyöntekijöitä kohtaan. Yksi arvostuksen mittari on palkka. Juhlapuheissa 
usein muistetaan kirjastojen merkittävyys tässä tieteellisessä maailmassa, mutta juhlapuheiden 
jälkeen alkaa arki, johon hyvät aikeet häviävät. 

Tässä muutamia esimerkkejä yliopistojen kirjastolaisten palkoista vuonna 1999: 

 kirjastoavustaja A9-A14, keskipalkka 8364mk/kk 
 kirjastosihteeri A 11-A16, keskipalkka 8854/kk 
 kirjastoamanuenssi A14-A18, keskipalkka 9843/kk 
 kirjastonhoitaja A15-A24, keskipalkka 12202/kk 
 kirjaston toimistopäällikkö A21-A24, keskipalkka 14754mk/kk 
 kirjaston johtaja A22-A26, keskipalkka 14754mk/kk 

Eläkeaalto edessä 

Kirjastoarvioinnin panelistit kiinnittävät huomiotaan siihen, että kirjastojen henkilöstön keski-
ikä on korkea ja henkilöstöä siirtyy eläkkeelle seuraavien vuosien aikana paljon. On ehdotettu, 
että kirjastotoimikunta ryhtyy kiireellisesti laatimaan koko yliopiston kattavaa 
kirjastohenkilöstöstrategiaa.  

Mielestäni on hyvä että tämä työ aloitetaan, mutta pitää muistaa, että kirjastot ovat erilaisia 
(tiedekunta, erillislaitos jne.) ja henkilöstöstrategian jokaisessa vaiheessa myös näiden erilaisten 
kirjastojen päättävät tahot pitää sitouttaa toteuttamaan strategiaa. Jokaisen yliopiston yksikön 
piti laatia viime vuonna henkilöstösuunnitelma. Näitä suunnitelmia pitää käyttää hyväksi, kun 
strategiaa tehdään. Tärkeää on myös, että strategian suunnittelussa ovat kaikki henkilöstöryhmät 
mukana. Strategiassa pitää löytää vastauksia mm. palkkauksen kehitykseen, ammattitaitoon, 
täydennyskoulutukseen, eläköitymiseen, yhteistyöhön ja työn uusien haasteiden kartoittamiseen. 

Mentoroinnilla tiedot ja taidot turvaan 

Olen useassa tilaisuudessa tuonut esille mahdollisuutta järjestää mentorointia kirjastojen 

 
 



työntekijöiden keskuudessa. Yliopiston henkilöstökoulutus järjestää mentorointia opettajille ja 
hallinnon asiantuntijoille. Mielestäni tätä koulutusohjelmaa voitaisiin laajentaa koskemaan 
kaikkia yliopiston työntekijöitä. Mentoroinnilla voidaan siirtää vanhemmilta työntekijöiltä tietoa 
ja taitoa uusille työntekijöille. Mentoroinnilla voidaan turvata tiedon ja taidon jääminen 
yliopistoyhteisöömme. 

Kapea mutta haastava 

Tulevien vuosien haasteita kirjastojen henkilöstölle asettavat mm. oppimiskeskukset. Miten työ 
muuttuu vai muuttuuko! Oman kokemukseni mukaan kukaan kirjastolainen ei voi jäädä 
"laakereilleen lepäämään" , vaan työ kirjastoissa on jatkuvaa työssä oppimista ja uusien 
työtapojen omaksumista. Se saattaakin olla tämän työn "suola" palkkauksesta huolimatta. Ja 
tietysti asiakkaat, joilta saamme välittömän palautteen.  

Kirjoittaja on kirjastosihteeri Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastossa, Helsingin yliopiston 
henkilökuntayhdistyksen puheenjohtaja ja konsistorin jäsen. 
Elisa.Hyytiainen@helsinki.fi 
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