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Göteborgin ohjelmani koostui pääasiassa IFLAn järjestelykokouksiin osallistumisista, joista olen
kertonut toisissa yhteyksissä. Koska ammatilliselle osuudelle ei jäänyt paljoakaan aikaa, valitsin
yhden isohkon kokonaisuuden, kuuden jaoston yhteisen kaksiosaisen kokopäiväisen istunnon
nimeltä Policy, strategy and advocacy, Valintani osui oikeaan, sillä sain useita hyviä ajatuksia,
joita voi soveltaa Suomen kirjastomaailmassakin. Istunnon järjestivät yhdessä seuraavat jaostot:
Management of Library Associations, Library Theory and Research, Management and Marketing,
Education and Training, Statistics and Evaluation, LIS in Developing Countries SIG.
Valitsen  tähän lyhyeen puheenvuorooni ajatuksia siitä kuinka kirjaston strategisia linjauksia
kannattaa viedä päättäjille ja asiakkaille.

Hankalat käsitteet

Eri yhteyksissä olen törmännyt siihen, kuinka hankalaa on löytää sopivia suomenkielisiä vastineita
kansainvälisissä kirjastoalan järjestöissä paljon käytetyille käsitteille ”advocacy” ja ”lobbying”.
Niitä on joskus jopa pidetty synonyymeinä, mitä ne kuitenkaan eivät ole..  Australialaisen
kirjastoseurojen liiton ALIAn (Australian Library and Information Association) toiminnanjohtaja
Sue Hutley määritteli ne seuraavasti:

Advocacy (substantiivi)) tarkoittaa suostuttelua, tukemista, kannattamista tai suosittelua.

Lobbying (verbi) tarkoittaa sitä, että henkilö yrittää vaikuttaa päättäjien, erityisesti lainsäätäjien,
päätöksiin.

Muutaman maan edustajat ilmoittivat, että heillä ei ole omassa kielessään sopivaa vastinetta
käsitteelle ”advocacy”. Suomessakin sen käyttö on ollut horjuvaa.  Suora käännös ”asian ajaminen ”
viittaa liiaksi juridiikkaan, joskin asian ajamisesta tässä itse asiassa juuri on kyse. Kirjaston
henkilökuntahan harrastaa tällaista kirjastoasian ajoa joka päivä arkityössään kertoessaan
asiakkaille ja kehysorganisaation väelle esim. uusista tiedonhaun mahdollisuuksista tai siitä mitä
kirjastoissa kulloinkin tapahtuu.  Kutsumme sitä tiedottamiseksi, markkinoinniksi tai
suhdetoiminnaksi silloinkin kun se tapahtuu ilman suoraa taloudellista vaikutusta.

Lobbaaminen on taas suomalaisessa ympäristössä vähemmän suositeltavaa toimintaa, sitä pidetään
yleensä paheksuttavana. Se juontaa meillä juurensa politiikan piirissä tapahtuvasta lobbaamisesta,
josta me kirkasotsaiset suomalaiset haluavat pysyä erossa.  Termi viittaa myös mielistelyyn, jota
olemme oppineet karttamaan kaikin tavoin.  Australialaiset kollegat kuitenkin puhuvat
huolettomasti painostusryhmistä ja ammattilobbaajista, joiden käyttö on kallista, mutta maksaa
vaivan, kun rahan jakamisesta on kyse.

Lobbaaminen siinä merkityksessä kun Sue Hutley sen määritteli, vaatii onnistuakseen selkeän
strategian, joita olemme jo oppineet tekemään. Sillä on aina taloudellinen tai muun suoranaisen
hyödyn tavoittelu takanaan. Lobbaamista positiivisessa mielessä tapahtuu kirjastoalalla ainakin
oman organisaation sisällä, mutta myös ministeriön ja vaikkapa EU:n tasolla. Lobbaaminen on
tällöin verkostoitumista oikeiden tahojen kanssa,
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Miten kannattaisi lobata uutta kirjastoamme?

Näen useista kirjastoista rakennetun kirjastomme kannalta, että Hutleyn osoittama keskeinen tavoite
strategian viemisessä eteenpäin on haastava. Hän painotti useaan otteeseen sitä, että koko henkilöstö
tai jäsenistö pitäisi saada puhumaan strategiassa sovituista asioista asiasta, ainakin ulospäin, samalla
lailla.  Sen vuoksi ”strategiasulkeiset” koko henkilökunnalle ovat tärkeitä tilaisuuksia, jotta kaikki
ymmärtäisivät hallintoslangia sisältävät asiakirjat samalla tavalla ja voisivat hyväksyä sen
mahdollisimman laajasti. Ainakin niiden henkilöiden, joilla on päivittäin esim. asiakaskontakteja
päättäviin elimiin, pitäisi olla riittävän sitoutunut kirjaston tavoitteisiin.

Jos taas halutaan vaikuttaa korkealla, esim. ministeriön tasolla, on tärkeää, että kirjastokenttä
näyttäytyy kokonaisuutena, jossa kullakin on oma tehtävänsä.  Meillä kirjastoasiat on jaettu kahden
ministerin alaisuuteen. Kirjastosektorien omat neuvostot ja kirjastoseurat, saattavat lähestyä
päättäjiä hiukan erilaisin äänenpainoin. Helpompaa olisi, jos tavoitteet olisivat pitkälti yhteisiä, sillä
ristiriitaisiin tavoitteisiin tuskin voi saada ymmärrystä päätöksentekijöiltä.

Tavoitteita ei saisi olla liikaa, vaan kuten strategioihin on kirjattukin, muutama iso realistinen
tavoite kannattaa viedä päättäjille. Kun ne on saatu, muu seuraa usein itsestään. On tietenkin myös
selvää ja tuttua meillekin, että korkeammalle taholle viedyt esitykset johtavat onnelliseen
lopputulokseen vain jos ne perustuvat tarkoille ja todistettavissa oleville tosiasioille.

Strategialla tulee olla selvä päämäärä, eikä se saa olla liian ylimalkainen tai monisanainen.  Sen
takana pitäisi olla realistinen odotus tulevaisuudesta. Tärkeää on, että strategian jalkauttamisessa ja
viemisessä ylemmille tasoille ovat mukana kaikki tarpeelliset tahot, mutta heitä ei saisi valita
meriitin mukaan, tai siksi että ”tämähän on sinun työtäsi”.

Ihmiset jotka vievät strategiaa eteenpäin pitää valita siitä joukosta, joka uskoo lobattavaan asiaan ja
jolla on hyvät ihmissuhdetaidot tai kattava kontaktiverkosto riippumatta siitä missä asemassa he
ovat tai kuinka kauan he ovat palvelleet organisaatiossa. Tässä kohden jäin kuitenkin miettimään,
sillä tuskinpa pelkillä lobbaustaidoilla meidän yhteisössämme voidaan lähestyä ministeriön
edustajia.

Muistammehan myös, että media on ystävämme tai vihollisemme, ja että oikein käytettynä sen
kautta saavutetaan positiivista näkyvyyttä.

Yhteistyötä vai kilpailua?

Kirjastoalan segmentoituminen ja alamme jakautuminen useiden eri ministeriöiden hallinnon alle
on johtanut sektorien epätasapainoisiin voimasuhteisiin, ainakin näennäisesti.  Keskinäinen kilpailu
yliopistokirjastojen sektorilla on jo sinänsä hankala, joskin yhteinen ääni on strategian tasolla
saavutettu, mutta kun puhutaan koko valtakunnan kirjastolaitoksesta yli sektorirajojen,
yhteistyöpyrkimykset ovat harvinaisia.

Jaamme niukkaa kakkua, josta pitäisi jokaisen saada mahdollisimman iso annos. Ainakin
kirjastoseurojen kohdalla olen kokenut tämän kilpailun rahoituksesta kovin epätasa-arvoisena.
Yhteinen organisaatio puuttuu eikä voida näyttäytyä kokonaisuutena.

Tällä pienellä johdannolla tarjoan näistä asioista kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua aihetta
käsitelleeseen viiden tunnin ohjelmaan (sessiot 87-88). Esitykset löytyvät täältä.
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