
Valtakunnalliset kirjastopäivät 14.-16.6. 
Marja-Liisa Seppänen 

Tämänvuotiset päivät Helsingissä Mediakeskus Lumeessa käsittelivät kirjastoverkkoa, 
kirjastojen elinehtoja ja kirjastoammatin imagoa. Kiehtovaan kokousympäristöön oli 
tullut yli 500 rekisteröitynyttä osanottajaa ja 100 näytteilleasettajien edustajaa. 

 

  

Suomen kirjastoseuran kirjastopäivät kokoavat erityisesti yleisten kirjastojen työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä joka toinen vuosi ajankohtaisen ja tulevaisuuteen suuntautuneen 
ohjelman äärelle. Päiviin liittyy aina rinnakkaisohjelmaa erityiskysymyksistä (tällä kertaa 
esim. lastenkirjastotyöstä, musiikkikirjastotyöstä ja sponsoroinnin perusteista) ja niillä 
tutustutaan kirjastoihin.  

Uskon päivien merkitsevän paljon erityisesti pienen kunnan kirjastolaiselle, jonka työssä 
uhkana on resurssien vähyys, stressi ja näköalattomuus. Päivillä jaetaan erilaisia tärkeitä 
papereita, joita ei ole ehkä ehtinyt syventyen lukea verkosta työpäivän paineessa 
(kirjastopoliittisen ohjelman lyhyt esiteversio, Jarmon Saartin viimevuotinen selvitys yleisten 
kirjastojen atk-järjestelmistä ym.). Keskustelu on toisista aiheista vilkasta, toisiin esityksiin 
on vaikea ottaa kantaa, koska aihe on uusi, tekninen ja oman kokemuspiirin ulkopuolella. 
Seuraavassa esittelen muutamaa aihetta pääohjelmasta. 

Kirjastolaitostamme on paljon ylistetty, mutta sen toimintaedellytykset ovat kymmenessä 
vuodessa heikentyneet., ja vaarana on palvelujen muodostuminen eritasoiseksi eri kunnissa. 
Useassa yhteydessä todettiin ongelmaksi 1993 voimaan tullut valtionosuusjärjestelmä, jolloin 
valtion raha ei enää tule kunnille korvamerkittynä tiettyihin menoihin. Nyt kirjasto saa 
kilpailla jossain kunnassa urheiluhallin, toisessa vanhusten hoitamisen kanssa. Kunnat ovat 
myös omien varojensa säästämisellä voineet vaikuttaa valtionapujen pienenemiseen. Vuonna 
1991 kuntien kirjastomenot olivat 1,3 % kokonaismenoista ja 1999 vain 0,8%. Tällä 
aikavälillä oli kirjastoissa tapahtunut huomattava tietotekninen muutos, joka sekin oli jostain 
rahoitettu. 

Kirjastopoliittinen ohjelma - avoimuus, demokratia, yhteisö. 

Opetusministeriön asettama työryhmä on laatinut Esityksen kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 
2001-2004, jossa ilmaistaan kirjastoalan tahtotila palveluiden kehittämiseksi. Näin verkkojen 
aikana alan ammattilaiset ja eri sidosryhmät. ovat vaikuttaneet esityksen sisältöön eri 
luonnoksia kommentoidessaan.. Kirjastopäivillä Kirsti Kekki esitteli ohjelman keskeisimmät 
asiat ja Hannele Koivunen pohti tulevaisuuden tietopalvelutuotteita. Kirsti Kekin sanojen 
mukaan ohjelman tarkoitus on myös antaa käytännön argumentteja paikallistasolla 
luottamushenkilöiden ja asiakkaiden kanssa. 

Työryhmä esittää visionaan kunnioitettavan listan siitä, miten kirjasto on yhteiskunnassa 
aktiivinen ja vaikuttava toimija. Se on kaikille avoin ja demokratiaa vahvistava organisaatio, 
se rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä, tukee monikulttuurisuutta, tuo lisäarvoa valikoimalla ja 
järjestämällä aineistoja, sen kokoelmat ja palvelut ovat saavutettavissa myös tietoverkkojen 
kautta. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan kantaa nykykurjistumisen korjaamiseen ja yleisille 
kirjastoille annettujen tietoyhteiskuntavelvoitteiden toteuttamiseen. 



Yhteistyössä on voimaa 

Ajan henkeen kuuluu löytää ideoiden toteuttamiseen kiinnostuneita kumppaneita. Päivillä 
esiteltiin kolme eri kypsyysvaiheessa olevaa yhteistyöhanketta, joissa toimitaan yli 
organisaatiorajojen. Tällaisia esityksiä kuuntelee aina mielikseen: selostusta ongelmista, 
niiden ratkaisemisesta ja uusien asioiden löytymisestä.. 

Arabianrannan Aralis-hankkeessa, jota esitteli Kari Vante, ovat mukana Helsingin kaupungin 
kirjasto, .Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Helsingin pop-jazz-konservatorion kirjasto ja 
Helsingin ammattikorkeakoulun kirjasto. Toukolaan on syntymässä uusi asuntoalue, jonne on 
tulossa 2500 opiskelijaa ja 5000 työpaikkaa. Kari Vante selosti projektin työtapoja. 
Palvelutiimissä on ollut edustus kaikista kirjastoista ja sen tehtävänä on ollut ideoiden keruu. 
Pyrkimyksenä on luoda yhdessä parempia palveluja, noudattaa yhden luukun periaatetta ja 
hyödyntää neljän kirjaston asiantuntemusta. Araliksen rakennusvaihe alkaa syksyllä.. 

Itä-Suomen ELEF-hankkeen Pohjois-Karjalan osuudesta puhui Marja-Riitta Viiri. .Kyse on 
Itä-Suomen elektronisesta kirjastosta. ELEF on jatkoa 1999 alkaneelle Itätieto-hankkeelle, 
jonka pohjalta tehtiin esitykset EU-hankkeiksi. Tarkoitus on luoda alueellinen 
tietopalveluverkko, jonka avulla voidaan kehittää koulutusjärjestelmää ja oppilaitoksia, 
kehittää henkilöstön osaamista, tuottaa verkkokäyttöistä oppimateriaalia, luoda 
elinkeinoelämälle, kansalaisille ja oppilaitoksille alueellisesti merkittävää tietosisältöä 
tarjoava kirjasto. 

Maija Koposen aiheena oli Lapin läänin pitkään jatkunut kirjastojen yhteistyö. 1980-luvulla 
aloitettiin "Lapin malli", jossa tavoitteena oli kehittää kirjastopalvelua pk-yrityksille. 
Yhteisen Aurora-kirjastojärjestelmän perusti viisi kunnankirjastoa vuonna 1992 ja järjestelmä 
on laajentunut.. Yhteistyötä on kokeiltu ja kehitetty Manet- ja Monet-projekteissa, joiden 
rahoitukseen on tullut huomattava osa Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Manet-
projektissa luotiin Aurorasta Internetin kautta käytettävä vuorovaikutteinen 
palveluorganisaatio. Alueellisia palveluja luotaessa oli havaittu suuri kysyntä 
kuvamateriaalista. Tämä aihepiiri tuli aktiivisesti kehitettäväksi Monet-projektissa, jossa 
mukaan otettiin neljä museota. Projektiin kuuluivat kulttuuriklusterin lisäksi myös 
koulutusklusteri ja yritysklusteri, joten alueelliset tietovarannot ovat runsastuneet. 

Yhteistyöhankkeissa joudutaan oppimaan uudenlaisia työtapoja: ideoimaan, muokkaamaan 
ideat projekteiksi, hoitamaan taloutta, hankkimaan tietoa ja oppimaan. Uudistukset 
synnyttävät suuren henkilöstön koulutustarpeen. Maija Koponen mainitsi, että sähköisessä 
ympäristössä joutuu miettimään, saako asiakkaan kunnolla haastatelluksi tiedontarpeista ja 
miten hänen yksityisyytensä suojataan. Verkkojen ohella tarvitaan koko ajan myös palvelua 
kasvokkain. 

Kirjastojärjestelmät muutoksessa - kaupunginkirjastoissa suuria muutoksia 
edessä 

Jarmo Saartin johtama paneelikeskustelu käsitteli aihetta, joka synnytti myös vilkkaan 
yleisökeskustelun. Tilanne on kunnallisilla kirjastoilla hyvin erilainen kuin 
yliopistokirjastoilla, sillä yleisissä kirjastoissa on käytössä peräti 11 kirjastojärjestelmää. 
Lähiaikoina usealla kirjastolla on edessään järjestelmän vaihto, koska entistä ei enää kehitetä 
tai se ei muuten täytä nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Keskustelussa käsiteltiin Linnea2-
järjestelmän nykyvaihetta, annettiin vihje nikkaroida edullisia linux-pohjaisia laitteita 



kirjastoon (joku yleisöstä riensi kieltäytymään tehtävästä), mietittiin ovatko järjestelmät 
kommunikaation edistäjiä vai estäjiä. Ammattikorkeakoulujen kirjastojen kokonaisratkaisua 
ei ollut vielä tiedossa. 

Kirjastotyön imago 

Suomen kirjastoseura ei ole ammattiyhdistys, mutta aatteellisena järjestönä se kokosi viime 
syksynä Tampereelle koonnut eri järjestöissä olevia kirjastoammattilaisia keskustelemaan 
keinoista alan ikuisesti jatkuneen palkkakurjuuden voittamisesta.. Esille tulivat 
imagokysymykset ja miten tietämystä alasta voitaisiin edistää. Professori Erkki Karvonen piti 
oivallisen luennon imagoon liittyvistä kysymyksistä ja esiintyi myös kirjastopäivillä Suomen 
kirjastoseuran perustama imagotyöryhmä on julkaissut mietteitään Kirjastolehdessä. Ryhmä 
on työskennellessään havainnut imagokysymykset odotettua mutkikkaammiksi. Kun oiotaan 
stereotyyppisiä kliseitä, ei voida pelkästään vakuutella tiedon ammattilaisuutta, vaan 
argumenteille on oltava katetta. Ammattijärjestöt ovat ottaneet imagotyön vakavasti ja 
tehneet kuvauksia kirjastoammatillisista töistä.. 

Seuraavat Valtakunnalliset kirjastopäivät pidetään 2003 Vaasassa. 
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