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n  Johdanto

1.1. Erään yksittäisen kirjaston suunnitteluprosessin arviointi: 
perustelu tutkimusteemaksi

Marraskuun lopulla 1985 luovutin Työväen perinne ry nimiselle 
yhteisölle raportin, joka oli konkreettinen suunnitelma uudesta 
kirjastosta, joka haluttiin rakentaa sosialidemokraattisen Työväen 
Arkiston ja kansandemokraattisen Kansan Arkiston hallinnassa olleista 
kirjastoista. Kummassakin arkistossa tunnettiin huolta s iitä , että 
nimenomaan arkisto toimintaympäristönään kirjasto t eivät tulleet 
s illä  tavoin hoidetuksi eikä niiden sisältämä materiaali tu llu t siinä 
määrin hyödynnetyksi kuin ne olisivat ansainneet.

Takanani oli kolmen kuukauden tiiv is  m ie ttim is- ja suunnitte- 
luperiodi, jonka aikana omista työrutiineista irtautuneena oli mah
dollista pohtia kirjastotyön tavoitte ita senkaltaisen hankkeen 
yhteydessä, johon oli jo sitoutunut paljon innostunutta energiaa, 
mutta johon itse tunsin liittyvän monia epäilyksiä. Kun hahmottelin 
suunnitelmassa viimeisimmäksi tavoiteltavaksi päämääräksi työ
väenliikkeen oman kirjastoverkon luomista, joka tarko itta is i vähien 
voimavarojen yhdistämistä, olin yhtäaikaa se tyytyväinen utopi
astani, että epävarma. Olin kokenut oman työni kautta fonkin sen
kaltaisen verkoston luomisen tarpeen, mutta sen onnistumiseen ja 
mahdollisuuksiin kohdistuivat suurimmat epäilyni. Nyt kun kyseinen 
kirjasto. Työväenliikkeen kirjastoksi nimetty, on toiminut kolme 
vuotta ja ollaan tilanteessa, jossa on tarpeen toiminnan jonkin
asteinen arviointi, olen halunnut palata hankkeeseen ja tehdä noiden 
kolmen vuoden perspektiivistä eräänlaisen yleistämään pyrkivän 
''epilogin" koko prosessille.

Mitenkä voi löytyä luonteva paikka tämän päivän suomalaisessa 
kirjastomaailmassa n. 140 000 nidettä käsittävälle kirjasto lle , joka



kokoelmiensa puolesta näyttäytyy työväenliikkeen historiaan kes
kittyväksi, luonteeltaan tieteelliseksi kirjastoksi? Mitä sellaista 
aineistoa tämä työväenliikkeen kirjasto voi hankkia omalta erity is 
alueeltaan, mitä ei jo jonkun olemassaolevan tieteellisen kirjaston 
hankintapolitiikka kata? Voiko s illä  olla aineistoonsa nähden joku 
oma näkökulmansa, jonka mukaisesti se tallentaa, s iis  luokittelee ja 
indeksoi, materiaalinsa ja kehittelee s ille  omat hakustrategiansa? 
Minkälainen voi olla tällaisen uuden ja kuitenkin jo vanhan kirjaston 
oma p ro fiili?

Edellä esitetyt kysymykset ohjasivat keskeisesti Työväenliikkeen 
kirjaston suunnittelutyötä loppuvuodesta 1985. Nuo samat kysy
mykset tuntuvat itseasiassa relevanteilta esittää nytkin, kun kolmen 
vuoden toiminnan jälkeen lähdetään arvioimaan sitä, minkälaiseksi 
kirjaston p ro fiili on muodostunut.

Työni keskeisin tarkoitus on olla kirjaston suunnitteluprosessin 
evaluointi, joka tapahtuu strategisesta suunnittelusta lainatun 
mallin avulla. Tarkoitukseni ori myös arvioida kirjaston toimintaa 
sen kolmen olemassaolon vuodelta, nimenomaan suhteessa siihen 
minkälaisen toimintalinjan kirjasto näyttää valinneen tai minkä 
toimintalinjan mukaisesti se näyttöä ohjautuneen. Vuoden 1985 
suunnitelma rakensi kyseiselle kirjasto lle  kolme vaihtoehtoista to i
mintastrategiaa. Yritän s iis  suorittaa evaluoinnin suunnittelupro
sessin kokonaisuutena, jo tta  voita isiin välttää se tilanne, että 
kirjaston evaluointitutkimust8 suoritetaan irrallisena mikro- 
evaluointina, jo llo in selvitellään ja arvioidaan lähinnä systeemin 
sisäisten osien luonnetta ja toimintatapaa (vrt. Hovi 1984, 45-46).

Näen evaluoinnin olennaisena osana suunnitteluprosessia ja tälle 
käsitykselle löytyy tukea vaikkapa juuri strategisen suunnittelun 
ajattelusta. Tämä ajattelu voidaan kiteyttää neljäksi tyyp illisesti 
strategiseksi kysymykseksi, joihin pyritään vastaamaan toistuvasti 
uudelleen ja niin luodaan suunnittelun malli, joka mahdollistaa 
kokonaisuuden muodostumisen eteneväksi prosessiksi (Härö 1982, 
24-26).



Neljä strategista kysymystä vastaaville toimenpiteineen ova t:
1) Missä olemme nyt? - Tilannearvio
2) Mihin pyrimme? - Tavoitteiden määrittely
3) Miten saavutamme päämäärät? -  Strategia, lähestymistapa
4) Etenemmekö oikeaan suuntaan? -  Evaluointi ja valvonta

Tarkoitukseni on vielä dokumentoida koko kirjaston suunnitteiu- 
kankkeen tosiona liite ttynä se työväenliikkeen kirjastotoiminnan 
historiaan, koska vasta tämän historiallisen punaisen lanqan seu
raaminen voi mielestäni selventää suunnittelun tuloksena syntynei
tä tavoitteenasetteluja.

Työni etenee ensin lyhyenä orientoitumisena suunnitteluun käsit
teenä. Serijälkeen käydään läpi kirjaston suunnitteluhankkeen his
toria työväen kirjastotoiminnan historiaan peilaten. Nämä historia- 
osuudet muodostavat osan strategisen ajattelun vaatimasta t ila -  
analyysistä, koska se mistä tähän kehitysvaiheesen on tultu,antaa 
taustaa suunnittelussa tehdyille ratkaisuille. Seuraavaksi jäsen
netään molemmat perustamisselvitykset strategisen ajattelun mal
lia hyväksi käyttäen ja viimeisessä jaksossa suoritetaan suunnit
telun tulosten arviointi eli hahmotetaan kehityksen tuloksena syn
tyneen kirjaston p ro fiili. ”

1.2. Suunnittelu käsitteenä

Mitä suunnittelu sitten on? Tämän kysymyksen tekeminen avaa eteen 
runsaan aineiston, joka paljastaa puolestaan, että itse suunnittelun 
luonne käsitetään varsin monella tavalla. Hallinnon tutkimus -lehden 
artikkelissa Raimo Ikonen toteaa, että suunnittelu voidaan nähdä 
osana päätöksentekoa tai päätöksenteon valmisteluna, järjestelmä
nä tai yksilön a ja tte lu- tai valmistelutyönä, joka tapahtuu ennen 
päätöksentekoa tai varsinaisen työn suorittamista. Se voidaan myös 
nähdä prosessina, päätöksenteon yhtenä osamekanismina tai sitten
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universaalina ajatteluna ja filosofiana. (Ikonen 1987, 84-85). 
Suunnittelun filosofis ta  aspektia korostaa mm. Irmeli Hovi k ir
joittaessaan suunnittelusta ja rationalisoinnista kirjastossa. Hän 
toteaa artikkelinsa alussa suunnittelun olevan muutoksen filosofiaa 
ja vähän myöhemmin Inkeri Heikkilä samaisessa teoksessa luonnehtii 
suunnittelua prosessiksi (Hovi 1984, 13, 83).

Suunnittelu ymmärretään varsin usein myös johtamisen apuväli
neeksi, joka parantaa hallinnon ohjattavuutta ja hallinnollisen to i
minnan ekonomiaa niinkuin Hilkka Summa toteaa tutkimuksessaan 
Hyvinvointipolitiikka ja suunnitteluretoriikka. (Summa 1989, 4- 5. Ks. 
myös Ikonen 1987, 84, 86). Summan mielestä suunnittelua on 
kehitetty ja tu tk ittu  hallinnollisena rakenteena tai to im intajärjes
telmänä. Omassa tutkimuksessaan hän ei määrittele suunnittelua 
ohjausjärjestelmäksi eikä johtamisen välineeksi vaan tarkastelee 
suunnittelua "sosiaalisena käytäntönä, joka toteutuu hallintoko
neiston sisäisissä sosiaalisissa yhteisöissä ja jonka keskeinen 
sisältö on tekstuaalisten tuotteiden muodossa tapahtuva argu
mentointi yhteisön työstä, sen tavoitte ista ja resursseista." Tällä 
määrittelyllä hän haluaa avata yhden näkökulman hallinnon sisäiseen 
elämään (Summa 1989, s. 9).

Suunnittelu ja sen mukana rationalisointi juurtuivat suomalaiseen 
hallintojärjestelmään 1960- ja 1970- lukujen kuluessa ja keskus
telua suunnittelusta käytiin innokkaasti erityisesti 70-luvun alku
puolella. Suunnittelukäytäntö tu li pakolliseksi mm. kunnallishallin
nossa vuoden 1976 kunnallislain tehtyä s iitä  lakisääteisen toiminnan 
kunnan olojen kokonaisvaltaiseksi suunnitteluksi. Tätä kautta 
kunnallinen kirjastola itos, s iis  yleiset kirjasto t, tu livat myös suun
nittelukäytännön alaisiksi niin, että kuntasuunnitelmissa tu li olla 
kirjastoa koskeva osa, jossa esitetään kirjaston toiminnan tavoit
teet ja tärkeimmät voimavarat eli aineisto, henkilöstö ja tila t. 
(Tyrni 1987, 15). Kuntaorganisaation yhteiseen suunnitteluun 
osallistumisen tekee kirjaston kannalta merkittäväksi se asiantila, 
että näin k irjasto joutuu miettimään yhteyksiään ympäristöönsä 
sekä muihin kulttuurila itoksiin , jotka tarjoavat rinnakkaisia palve
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luksia. (Hovi 1984,21)

Tieteellisten kirjastojen kehittämissuunnitelmat ovat useimmiten 
sisältyneet opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien korkeakou
lujen toim inta- ja taloussuunnitelmiin. Niissä perustellaan k ir ja ll i-  
suusmäärärahatarpeita ja henkilöstölisäyksiä sekä mahdollisia 
rakennushankkeita ja erila isia kehittämishankkeita kuten ATK ja 
organisaation itsensä kehittäminen (Hovi 1984, 20).

1.3. buunnitteluajattelun muuttumisesta

Suunnittelu vakiintui 80-luvulla osaksi hallinnon ja organisaatioiden 
toimintaa, mutta s iitä  oli luotu pääasiassa tekninen järjestelmä, 
jonka tekniikat ja käsitteet oli opittu hallitsemaan. Se oli alkanut 
näyttäytyä pakollisena suunnittelulomekkeiden rutiininomaisena 
täyttämisenä. Luovan panoksen häviäminen suunnittelusta aiheutti 
uskon menettämisen suunnittelun toimivuuteen.. Ja niin itse suun
nittelua koskevassa keskustelussa onkin s iirry tty  suunnittelun ym
pärille rakentuneesta käsitteistöstä palvelun ympärille rakentu
neeseen käsitteistöön niinkuin Hilkka Summa toteaa. Ja samalla 
tie tysti ovat ongelmat muuttaneet luonnettaan niinkuin asetut ta
voitteet ja potentiaaliset toiminnan kohteetkin (Summa 1989, 2.)

80-luvun edetessä ei s iis niinkään ole enää vaadittu yhteiskun
tapolitiikan suunnitelmallisuutta kuin sensijaan julkisen hallinnon 
parempaa palvelua ja asiakasläheisyyttä ja samassa yhteydessä 
parempaa tuloksellisuutta. Po liittis-ha l 1 irinol 1 isessa ohjausideolo- 
giassa on tapahtunut suunnittelun kyseenalaistamista ja sen tila lla  
painottuvat nyt juuri toiminnan tuloksellisuus, uudenlainen demok- 
ratiakäsitys kansalaisesta asiakkaana, hallinnon palvelukyky ja “k il
pailuperiaatteella toteutuva itseohjautuvuus“. Ajattelun muutos nä
kyy Summan mielestä juuri erityisesti “suunnitelmallisuuden“ ja 
“tuloksellisuuden" vastakkaisuutena. (Summa 1989, 20). Palvelu- 
ideologian ulottuminen julkiseen hallintoon on siis tuonut mukanaan
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aineksia yritysmaailman strategia-ajattelusta.

Edelliseen kehitykseen v iittaa myös Raimo Ikonen, joka toteaa stra
tegisen suunnittelun tulleen julkisessa hallinnossa keskusteluun 
laajemmin 1980-luvulla niin, että se on ollut luonteeltaan 1960- 
luvun yrUysmallien Aiudelleenlämmittelyä". (Ikonen 1987, 88).

Yrityskulttuurissa strateginen suunnittelu luotiin ja kehitettiin 
nimenomaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin reagoimiseksi ja 
yrityksen jatkuvan uusintamisen varmistamiseksi, kun. yritykset 
eivät enää voineet luottaa itsestään selvään vakaaseen kehitykseen. 
Ne eivät voineet pelkästään reagoida ympäristössään tapahtuviin 
muutoksiin vaan niiden oli suunniteltava erilaisia strategioita näitä 
muutoksia vastaan. Niiden oli pyrittävä luomaan strategioita, jo illa  
tieto isesti vaikuttaa ympäristön kehitystekijöihin (ks. Ansoff 1984).

Ikonen päätyy kysymään strategisen suunnittelun tarpeellisuutta ja 
soveltuvuutta julkiseen hallintoon ja vastaa kysymykseensä myön
tävästi. Hän tosin varoittaa luomasta yntysmallien mukaisesti mo
nimutkaista suunnittelun järjestelmää, mutta näkee strategiselle 
suunnittelulle perustelun julkisessa hallinnossa siinä, että määrä- 
aikaissuunnittelulla on oltava analyyttinen pohja. Hänen käsityksen
sä mukaan strategisen suunnittelun avulla on mahdollista hahmottaa 
ja arvioida toiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoja ja niiden yhteis
kunnallisia vaikutuksia ennakkoluulottomasti. Tässä tapauksessa hän 
irrottaa strategisen suunnittelun esim. KTSista omana prosessinaan 
toteutettavaksi. Ikosen mukaan strategisen suunnittelun perusme
kanismin julkisessa hallinnossa muodostaa tila-analyysi, jossa 
olennaista on katsoa toiminnan muutoksia vuosikymmenen pers
pektiivissä niin taaksepäin kuin tulevaisuuteenkin. (Ikonen 1987 88
89). '

Kun siis puhe julkisen hallinnon palvelukykyisyyden parantamisesta, 
asiakasläheisyydestä ja tuloksellisuudesta on lisääntynyt, on näiden 
uusien tavoitteiden saavuttamiseksi lähdetty etsimään keinoja pe
rinteisen suunnittelukäytännön ulkopuolelta, dynaamiselta näyttä-



västä yritysmaailmasta ja sen strategia-ajattelusta. Sitä ei kuiten
kaan sellaisenaan haluta käyttää vaan edellä esitellyn kaltaisen 
kriittisen  pohdinnan avulla etsitään strategiselle suunnittelulle 
julkisen hallinnon luonteen mukaisia sovelluksia.

Esimerkkinä tällaisesta kriittisestä  lähtökohdasta strategista suun
nittelua soveltamaan pyrkivänä julkisena laitoksena on kunnallinen 
sairaanhoito.. Sairaalalaitoksessakin halutaan suuntautua suunnit
telun muutostarpeiden tunnistamiseen ja uudenlaisiin suunnittelu
käytäntöihin. Siltäkin odotetaan tulosta, jota saadaan lisäämällä ja 
uudistamalla suunnittelua, mutta vähentämällä byrokratiaa (Parem
paan suunnitteluun 1988, 3, 77). "

Hyvässä suunnittelussa korostuvat tulevaisuuden visiot, selkeät ta
voitteet, hyvät palvelut, henkilöstön kehittäminen tavoite- ja tulos
keskusteluilleen jne. Käytetty käsitteistö osoittaa selvästi suuntaa, 
mistä uutta suunnittelukäytäntöä haetaan. K riittisyys löytyy sieltä, 
missä pohditaan tulosjohtamisen soveltuvuutta kunnalliseen sairaa
laan ja todetaan, ettei se sinne asettaudukaari yritystoiminnan m it
tarein sovellettuna (mt. 77). "

Pohdinnoissa tullaan myös siihen tulokseen ettei kehittyvä sai
raanhoito ja sen parempi johtaminen sinänsä vaadi tulosjohtamisen 
käsitteistöä tai järjestelmää. Voi jopa käydä niin, että vieras ja 
muodollinen käsitteistö aiheuttaa sinnikästä muutosvastarintaa, 
jonkinlaisen kulttuurishokin", s illä  organisaatiokulttuuria ei muu
teta kovin nopeasti. Ja niinpä viisaampaa kirjan tekijöiden mukaan 
onkin lähteä sairaaloissa uusiin käytäntöihin omin ehdoin (mt. 77).

Kunnallisenkin kehittämisen suunnittelussa, erityisenä sovellutus
kohteena kaupunkikunnan elinkeinopolitiikan ohjaaminen, on löy
dettävissä strategisen ajattelun hyväksikäyttämistä. Tälle alueelle 
se tie tys ti luontuukin suhteellisen helposti, koska elinkeinopo
litiikas ta  on suorat kytkennät yritystoimintaan ja sen edellytysten 
parantamiseen (ks. Pajunen 1988).
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1.4. Strategisen suunnittelun ajattelumallin soveltaminen tähän 
tutkimukseen

Edellä oleva k r itiik k i ja varaukset huomioon ottaen ja toisaalta 
siihen argumentointiin tukeutuen, mitä tähän työhön läpikäydyssä 
aineistossa sanotaan strategisen suunnittelun soveltumisesta yleen
sä yritysmaailman ulkopuolelle, on siis päädytty sen käyttämiseen 
surinitteluprosessin jäsentämiseksi. Esimerkiksi jo yllä v iita ttu  
Ansoff tarjo ilee ajattelua Strategisen johtamisen käsikirjassaan 
välineeksi vaikkapa “yliopistoille, joiden perinteinen rooli on 
katoamassa . Hänen mielestään strategia onkin nähtävä useimpien 
yhteiskunnallisten yhteisöjen, ei vain liikeyritysten, välttämät
tömänä välineenä (Ansoff 1984, 59-60).

Tässä työssä strategisen suunnittelun ajattelun soveltamisesta 
käytetään mallia, joka löytyy terveydenhuollon puolelta. Tämän 
mallin avulla on siellä pyritty suunnittelemaan maailman 
terveysjärjestön WHO:ri “Terveyttä kaikille vuoteen 2000 mennessä" 
Suomen ohjelman strategista etenemistä (ks. Härö 1982, 19-29).

Tämä malli tuntui kyllin selkeältä ja yksinkertaiselta ja kuitenkin 
havainnollistavalta ja s iitä  voidaan muodostaa jatkuva, etenevä 
prosessi. Mallin ajattelu etenee vaiheittain edellä jo esitellyn neljän 
strategisen pääkysymyksen ohjaamana oheisen kuvion mukaisesti.
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li MIHIN 
PYRIMME?

III MITEN
SAAVUTAMME 
PÄÄMÄÄRÄT ?

IV ETENEMMEKÖ 
OIKEAAN 
SUUNTAAN ?

TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY
MÄÄRITTELE SELITÄ

•  TOI M INTÄ-AJATUS ERI VAIHTOEHOOT
•  TAVOITTEET ONGELMIEN RAT
•  KOHTEET KAISEMISEKSI

STRATEGIA, LÄHESTYMISTAPA

STRATEGIA TOIMINTOJEN BUDJETTI
TULOSTEN SAA 2^> RESURSSI - « fr •  FÄÄOMA
VUTTAMISEKSI VAATIMUKSET •  KÄYTTÖ

EVALUOINTI JA VALVONTA
KORJAA JATKUVA SUO TIETOJÄRJESTEL
•  SUORITTEET

« fr RITTEIDEN JA
« fr

MÄ, JOKA KATTAA
•  TAVOITTEET TULOSTEN

ARVIOINTI
TOIMINNAT JA 
RAHOITUKSEN

Kuva 1: Strategisen suunnittelun yleinen kulku kaavamaisesti 
esitettynä (Vrt Ansoff 1984, Ja Härö 1982)

Kysymyksiin pyritään vastaamaan aloittamalla kierros aina 
uudelleen ja kierros kierrokselta edetään tavoitteissa.

Mallin avulla jäsennetään kirjaston kaksi perustarnisselvUystä ja 
eritellään niistä hahmottuvat kirjaston kolme mahdollista kehit
tämisen vaihtoehtoa, strategiaa. Erittelyssä ei kuitenkaan määritellä 
suoritteita eikä esitetä tarkkoja resurssivaatirnuksia. Myös budje
tointi jää tässä tarkastelussa ulkopuolelle. Resursseja käsitellään 
vain tiettyinä laadullisina ratkaisuina, jo illa  on merkitystä eri 
strategiavaihtoehtoja erottelevina tekijöinä.



10

Tarkastelu keskitetään täten vain strategisten päämäärien muotoi
lemiseen ja niitä toteuttaviin tavoiterakeriteisiin. Käsitteet pää
määrä, strategia ja tavoite ovat kaikki käsitteitä, jotka suunnittelun 
kielessä kietoutuvat toisiinsa ja ovat toisiinsa vaihdettavissa tie 
tyin edellytyksin. Niitä myös käytetään usein väljästi ja epämää- 
räisestikin. Kuitenkin päämääriä ja tavoitte ita tu lis i kehittää aina 
yhdessä niin, että kuhunkin päämäärään liitetään siihen johtavat, 
sitä toteuttavat tavoitteet (Heikkilä 1984, 115).

Tässä työssä kyseiset käsitteet ymmärretään strategisen ajattelun 
lähtökohdista. Ansoffiri mukaan strategiat ja päämäärät näyttävät 
samankaltaisilta, mutta ovat sikäli erilaisia, että päämäärät ovat 
tavoitte ita, jotka yritys (tässä tapuksessa kirjasto) yrittää saavut
taa kun taas strategia kuvaa keinoja, jo illa  tavoitte isiin aiotaan 
päästä. Ansoff myös käsittää päämäärät päätösohjeiksi ja ne ovat 
sillo in astetta korkeampia päätösohjeita. Strategian asemaa 
luonnehtii vielä se, että strategia saattaa olla tarkoituksenmukainen 
tiettyyn päämäärään pyrittäessä, mutta kun organisaation tavoitteet 
muuttuvat se saattaa käydä epätarkoituksenmukaiseksi(Ansoff 1984, 
53-54). '

Suunnittelun toteutumisen arviointi eli vastaus kysymykseen, 
^  etenemmekö oikeaan suuntaan suoritetaan ns. pluralistisen evalu-

ointiajattelun periaatteita soveltaen. Tähän ajatuskehikkoon ja sen 
periaatteisiin käsitteineen palataan tarkemmin arviointiin keskit
tyvässä luvussa 5. .



2. Työväenliikkeen k ir ja s to to im in n a n  pe rin teestä

2.1. Työväenyhdistysten kirjastotoim inta vuosisadan alussa

Jo suomalaisen työväenliikkeen alkutaipaleella kuului jäsenistön 
sivistystason nostaminen keskeisenä osana toimintaan. Alkuaikojen 
wrightiIäisen työväenliikkeen päämääriin sivistystyö kuului niinikään, 
mutta sen tavoitteet olivat toiset kuin sittemmin siinä liikkeessä, 
jota työväestö itse johti. Tehtailija von Wrightin aatteellinen tavoite 
oli nimenomaan estää maailmalla liikkuvan vallankumouksellisen 
sosialismin ajatusten ja oppien leviäminen ja juurtuminen Suomeen, 
kun sitten työväenliikkeen johto s iir ty i työväen omiin käsiin, tu li 
sivistystyön tärkeäksi tehtäväksi juuri työväenaatteen tunnetuksiteko. 
Keskeinen väline sivistystyössä olivat k irjastot, jo ita  työväen
yhdistykset y lläp itivät voimiensa mukaan "kunnioitettavan määrän" 
niinkuin Marjaana Karjalainen toteaa tutkimuksessaan kunnan
kirjastojen historiasta. Esimerkiksi vuonna 1907 yhdistyksillä oli 509 
toimivaa kirjastoa, joissa oli nite itä yhteensä 30 404. Se merkitsi 
että niteitä oli n. 60 yhtä kirjastoa kohti. Vuoden 1910 puoluetilaston 
mukaan kirjastoja oli jo 957:llä työväenyhdistyksellä ja niissä nite itä 
yhteensä 69 456 (Karjalainen 1977,109-110). Siis kirjastojen 
perustamistahti samoinkuin kokoelmien kartuttamisen tahti oli melko 
huimaava.

Työväenliikkeen piirissä pidettiin kuitenkin kirjastotoimintaa ensi
sijaisesti yhteiskunnan tehtävänä ja tämän vuoksi kannatettiin esi
merkiksi Kansanvalistusseuran työtä kirjastojen toiminnan tukemi
seksi. Kansankirjastolaitokseen haluttiin vaikuttaa ja niin tehtiin 
esityksiä erityisesti työväenkirjallisuuden ja työväenliikkeen lehtien 
hankkimisesta pitäjänkirjestoihin. Esitykset eivät yleensä saaneet 
myönteistä vastaanottoa eivätkä siten johtaneet mihinkään toimen-
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piteiSiirikään. Niinpä katsottiin parhaaksi ruveta perustamaan työvä
enyhdistyksille omia k irjasto ja  työväestön siv istys- ja tiedontar
peiden tyydyttämiseksi. Työväenyhdistysten sääntöjen ensimmäisiin 
pykäliin k ir ja tt i in  velvollisuus ylläpitää kirjastoa ja lukusalia (Kosonen 
1985,26).

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen on se tieto, että vuonna 
1913 tehtiin työväenpuolueen puoluetoimikunnassa esitys kirjasto
toimen keskitetystä johtamisesta niin, että olisi perustettu Kan- 
sanvalistustus-seuran kaltainen keskusliike. Tuossa esityksessä voi 
katsoa ensimmäisen kerran olleen idullaan ajatus työväenliikkeen kes
kuskirjastosta tai äitiäkin jonkinlaisesta hallinnollisesta ja ohjaavasta 
yksiköstä. Ehdotus tosin sittemmin hylättiin, mikä puolestaan osoitti 
jonkinasteista r is t ir iita a  sanojen ja tekojen välillä, erityisesti l i ik 
keen johdon toiminnassa. Työväenkirjastojen merkityksestä kyllä k ir
jo ite ltiin  ahkerasti, mutta käytännössä tuki tahtoi jäädä vähäi
semmäksi (Kosonen 1985, 25).

Kun keskitetty kirjastotoimen johto puuttui, jä i sääntöjen velvoitus 
lukutuvan ja kirjaston ylläpitämisestä monasti toteuttamatta vaikka 
toisaalta työväentalojen rakentaminen sinänsä useasti pani liikkeelle 
myös kirjaston perustamisen. Kirjaston alkuna saattoi olla se, että 
työväenyhdistykselle kertyneet erila iset julkaisut ( työväenkalenterei- 
ta, lehtivuosikertoja, tie tee llis tä  kirja llisuutta , kaunokirjallisuutta) 
jä rje s te ttiin  lainauskuntoon. Toinen tapa kirjaston syntymiselle oli 
yhdistyksissä toimivien lukupiirien ja puhuja- ja keskusteluseurojen 
aktiivinen kirjo jen hankkiminen omiin tarpeisiinsa. Myös työväen- 
yhditykselle tehtynä lahjoituksena saattoi kirjasto aloittaa toimintansa 
(Kosonen 1985, 31).

Työväenkirjastojen tehtäväksi ja tarkoitukseksi m äärite ltiin yleisesti 
yhdistysten jäsenten ja muiden paikkakuntalaisten lukuhalun tyy
dyttäminen ja osana yhdistysten valistustoimintaa k irjas to ille  ase
te ttiin  myös aatteellinen tehtävä (Kosonen 1985, 35). Merkittävää 
säännöksissä oli lainausoikeuden myöntäminen yhdistysten ulko
puolisuukin henkilöille vaikka heille ehtoja asetettiinkin. Mahdolli



sesti Iällä tavoin a ja te ltiin  saatavan lisää työväenliikkeen aate
maailmasta kiinnostuneita ihmisiä.

Työväenkirjastojen toimintaperiaatteet rakentuivat porvarillisen sivis
tystyön k r it i ik il le  ja oman työn periaatteiden hahmottelulle. Ja näin 
kirjastojen erityistehtäväksi tu li huolehtia juuri aatteellisen k ir ja l
lisuuden saatavuudesta. Esimerkiksi vuorina 1916 ju lka istiin  hankit
tavan kirjallisuuden rnalliluettelo pieniä kirjastoja varten. Luettelo s i
sälsi sosialistisen kirjallisuuden lisäksi muutakin tie tokirja llisuutta  
ja kaunokirjallisuutta suositeltiin myös (Kosonen 1985, 52).

Tyypillistä kokoelmille oli työväenliikkeen oman teoreettisen ja 
käytännöllisen kirjallisuuden suosiminen. Kaunokirjallisuuden puolella 
ei niinkään suosittu ns. työlä iskirja llisuutta vaan k irjo  oli moninai
sempi. Työväenkirjastojen historiaa selvittänyt Tuire Kosonen toteaakin 
kirjavalikoimien olleen varsin ajankohtaisia ja vireitä (Kosonen 1Q85
74-75). ' '

Vaikka työväenkirjastojen koossa ja toiminnassa oli paljonkin eroa
vaisuuksia, niin merkittävää on, että kirjastojen verkosto kattoi koko 
maan. Suurin ongelma toiminnassa näyttää olleen epävarmuus jatku
vuudesta, johon erity isesti vaikutti rahoituksen sattumanvaraisuus. 
Työväenkirjastot olivat käyttäjiensä hallitsemia ja valvomia ja tästä 
seikasta muodostui tärkeä periaatteellinen ero kansankirjastoihin 
nähden, jotka oli perustettu harjoittamaan sivistystyötä ulkopuolelta 
(Kosonen 1985, 45). .

13
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2.2. Yleisen kirjastolaitoksen kehittyminen

Se että kansankirjastojen harjoittamaa sivistystyötä voidaan sanoa 
ylhäältäpäin harjoitetuksi, perustuu kahteen tekijään. Ensinnäkin 
1800-luvun kirjastojen perustajat olivat useimmin pappeja ja siten 
kirkon ja kansankirjaston suhde muodostui hyvin läheiseksi. Myöhem
min kansakoululaitoksen levittyä tu li opettajista kirjastojen perus
ta jia  ja hoitajia (Kosonen 1985, 17). Paitsi että työväenliikkeessä 
kohdistettiin k ritiikk iä  kansankirjastojen aineistoihin, epäiltiin juuri 
opettajien sopivuutta kirjastonhoitajiksi (Kosonen 1985, 26).

Ajatusmaailrnoiden erilaisuus tu li näkyviin sivistyskäsityksessä, joka 
kansankirjastojen työssä oli käsitys rahvaasta sivistämisen kohteena. 
Kun työväenkirjastojen sivistystyön sisällön määritteli työväestö itse, 
niin kansankirjastotyössä sen määrittelivät toisenlaisen arvomaailman 
omaavat, oppineet ihmiset. Sivistäminen ohjautui ylhäältä alas kohtee
seen, kansaan, ja sen tarkoitus oli välittää rahvaalle niin käytännön 
elämään liittyvää valistusta kuin kirjallisuuden avulla myös s iv is ty
neistön porvarillista arvomaailmaa.

Tämän sivistyskäsityksen heijastuksia näkyy vielä voimakkaasti esi
merkiksi vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumien jälkeisessä k ir jo it 
telussa silloisen Kirjastolehden palstoilla. Heti kansalaissodan jä lke i
sissä numeroissa käsite ltiin  sivistyksen ja erityisesti juuri painetun 
sanan vaikutusta kansan “siveelliseen alennustilaan“ niinkuin sanonta 
kuului. Idealistisimmat kirjastonhoitajat olivat sitä mieltä, että jos 
työväestö (kansa) o lisi saatu lukuharrastuksen pariin ja kansankirjas
tojen käyttä jiksi, ei koko onnetonta sisällissotaa olisi käyty. Eli Tuire 
Kososen sanoin: “Kansankirjastoihmiset kokivat sisällissodan pääasi
assa sivistystyönsä epäonnistumisena“ (Kosonen 1985, 102).

Tässä yhteydessä ylipäänsä tuom ittiin  ankarasti työväenkirjallisuus



“tihuklrja i 1 isuudeksl", jossa vääristeltiin va ltio llis ia  ja yhteiskunnal
lis ia  kysymyksiä ja p ilka ttiin  siveellisiä ja uskonnollisia totuuksia. 
Ja niin muun muassa kehitysoppi, luonnontieteet, sosiologia ja val
lankumouksien historian kirjallisuus tulivat tuomituiksi “heidän (siis 
työväenliikkeen -  TN) tarkoituksiinsa soveltuvaksi kirjallisuudeksi“ 
(Kosonen 1985, 101). Näin ote ttiin  itseasiassa voimakas periaat
teellinen kanta niin työväenkirjastoihir. kuin niiden sisältämän aineis
ton aatemaailmaan ja sen totuusarvoon. Kansankirjastojen kokoelmi
neen katsottiin edustavan oikeaa kuvaa maailmasta, koska niiden työ 
perustui yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyihin uskonnollis-isän- 
rnaallisiin arvoihin ja maailmankatsomukseen.

Vuoden 1918 jälkeen työväenkirjastojen toiminta ei enää elpynyt en
tis iin  m ittoihin ja voimaan, kun taas kansankirjastolaitos alkoi kehi
tyksensä kohti vakiintumista ja laajenemista maan kattavaksi kun
nalliseksi kirjastolaitokseksi, joka saa säännöllistä yhteiskunnan 
tukea. Vuonna 1906 n im ite ttiin  ensimmäinen kirjastokornitea, jossa 
luotu n suuntaviivat kirjastotoiminnan kehittämiselle. Toimenpide 
merkitsi Karjalaisen mukaan kirjastojen vira llis ta  tunnustamista. 
Lainvoiman komitean esitykset saivat sitten vuoden 1928 kansankir- 
jastolaissa (Karjalainen 1977, 6). Ja oikeastaan vasta laki legitimoi 
kirjastolaitoksen aseman ja paikan yhteiskunnassa. Seuraava k irjas
tolain uudistus tapahtui 1961, jonka ehkä suurin uudistus oli Karja
laisen mukaan valtion avustusosuuden huomattava korottaminen eikä 
niinkään uusien toimintamuotojen esittäminen (Karjalainen 1977, 144)

Valtionavun vakiintuminen ja vähittäinen kasvu mahdollisti k irjas
tolaitoksen rakentumisen maan kattavaksi kirjastoverkoksi niin, että 
nyt jokaisessa kunnassa on kirjasto, monissa useampiakin k irjasto- 
pioteitä sekä lisäksi suhteellisen tiheä kirjastoautojen verkosto, jo lla  
tavoitetaan syrjäseutujen asujat. Kirjasto palvelee myös erilaisissa 
laitoksissa ja sairaaloissa. Työpaikoillekin perustettiin erityisesti 
70-luvun kestäessä työpaikkakirjastoja, joko ammattiosastojen to i
mesta tai kunnallisen kirjaston toimesta siirtokirjakokoelmina. 
Tällöin ammattiosastojen perustamat ja ylläpitämät työpaik- 
kakirjastot jatkoivat jossain mielessä aiempaa työväenkirjastojen
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ideaa.

Vuoden 1973 kirjastokomitean mietintö on muodostanut seuraavan 
käännekohdan yleisen kirjastolaitoksen (siis kunnallisen k irjasto
laitoksen) kehityksessä. Komitea e ritte li laajasti yleisiä yhteiskun
tapo liittis ia  kehittämistavoitteita, jo ista johdettiin kirjastolaitoksen 
tavoitteet. Tässä ajattelussa kuvastuu suuren osan 70-lukua k irjasto
laitoksenkin piirissä käyty keskustelu siitä, ettei kirjasto voi olla 
mikään muusta yhteiskunnasta irrallinen sivistyksen linnake. Komi
teanmietintö pani siten paljon painoa noiden kirjaston yhteis
kunnallisten yhteyksien löytämiselle ja niiden käytännön toteutuksille.

komitea erotti tie tee llise t k irjasto t tehtäviltään suppeammiksi ja 
erikoistuneemmiksi tie tee llis tä  tutkimusta, korkeampaa opetusta, hal
lintoa ja elinkeinoelämän tutkimusta palveleviksi laitoksiksi. Yleinen 
kirjastolaitos taas nähdään laaja-alaisena kulttuurilaitoksena, jonka 
tehtävänä on tiedon, taiteen ja ajanvietteen tarjoaminen. Yleisten k ir 
jastojen perinteinen tehtäväalue on määräytynyt k irja lle  ominaisista 
käyttötarkoituksista ja näin ollen yleinen kirjastolaitos on nähty 
koulutus- ja joukkotiedotuslaitosten ohella tärkeänä lenkkinä ku lt
tuuriperinnön välittämisessä yhteiskunnan jäsenille (Komitean
mietintö 1975, 21).

Aineiston muotokaan ei enää pelkästään ole painettu sana eli k irja  vaan 
kunnallisen kirjaston tulee Vuoden 1973 kirjastokomitean mukaan 
tarjota käyttäjilleen myös erilaista audiovisuaalista aineistoa kuten 
äänitteitä, jo ita  ovat mm. äänilevyt ja kielikasetit. Myös kuvallista 
aineistoa diasarjoina tai filmeinä tarjotaan käytöön (ks. Komitean
mietintö 1975:110). Kirjastokomitean jälkeen aineiston muodot ovat 
laajentuneet käsittämään videotallenteet ja vähin erin on mahdollista 
lainata kirjastoista tietokoneohjelmiakin.

Komitean mietinnössä todetaan julkisuus yleisten kirjastojen peri
aatteeksi siten, että kirjastojen välittämät sanomat ovat ju lk is ia ja 
näiden sanomien vastaanottajajoukko on ennalta rajoittamaton. Tästä 
syystä komitea katsoo yleisten kirjastojen toiminnalla olevan jouk-
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/-V

koviestinnan luonteen. Edelleen mietinnössä todetaan yleisen kirjaston 
olevan palvelulaitos, jo lla  on tavallista paremmat edellytykset eri
yttää tarjontansa tyydyttämään erilaisten ryhmien ja yksilöiden tie 
dollisia tarpeita kuten mm. la s te n k ir ja s i-  la itos- ja sokeainkir- 
jastotoimirita, jotka ovat e rity is ille  kohderyhmille tieto isesti suun
nattua palvelua (Komiteanmietintö 1975: 110, 23- 24).

Yhdeksi tällaiseksi erityisryhmäksi on koettu työväestö, jonka osuus 
kisjastonkäyttäjistä on aina ollut muuhun väestöön verraten suh
teellisen pieni. Työpaikkakirjastotoiminta nähtiin erityisesti juuri 
70-luvulla yhdeksi mahdollisuudeksi tämän väestönosan saamiseksi 
kirjastopalvelujen käyttäjiksi. A ja te ltiin , että viemällä kirja llisuus ja 
kir jasto sinne missä työntekijät v ie ttivä t merkittävän osan ajastaan, 
tama lähentyminen tapahtuisi helpommin. Jos ei perustettu työpaik- 
kakirjastoa niin kirjastoauton yksi pysähdyspaikka saattoi s ija ita  
tehtaalla ruokatunnin aikaan. Myöhemmin on jouduttu toteamaan ettei 
tätä kautta tapahtunut kovinkaan merkittävästi “piilevän käyttäy- 
tymisvalmiuden aktivoitum ista“ (ks. Lainakirja 1974, 8). Eli uutuuden- 
viehätyksen mentyä työpaikkakirjastoa käytti enää verraten pieni 
joukko, josta suurin osa oli jo muutoinkin löytänyt kirjaston. He saat
toivat nyt saada mahdollisesti mukavammin kirjansa tällä tavoin.

Vuoden 1973 kirjastokomitea siis määritteli yleisten kirjastojen 
tehtäväksi edistää kirjallisuuden harrastusta sekä tyydyttää muita 
sivistys- ja viestintätarpeita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sen 
on tarjottava maksuttomasti- yleiseen käyttöön k irjo ja  ja muita 
kestoviestimiä sekä opastusta ja puitte ita näiden käyttöä varten. Suo
men kirjastoseuran tavoiteohjelma vuodelta 1981 toteaa hyvintoi- 
mivan kirjastolaitoksen olevan eräs demokraattisen yhteiskunnan 
perusedellytyksistä. Kirjastolaitoksen tehtävänä on taata jokaiselle 
ihmiselle mahdollisuus saada tietoonsa ihmiskunnan henkiset saa
vutukset ja mahdollisuus käyttää niitä hyväkseen tutkimuksessa, 
opiskelussa, maailmakuvan luomisessa, käytännön työssä ja v irk is 
tyksessä (Hovi 1984, 57). "

Kun lakisääteistetty kuntasuunnittelu tu li velvoittamaan myös k irjas
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tojen suunnittelua, antoi Kuntien keskusjärjestö kuntasuunnittelu- 
suosituksen, johon kuului ohjeita kirjastotoimenkin suunnittelulle. 
Tässä suosituksessa kirjaston toiminnan tarkoitukseksi nähdään auttaa 
kansalaisia kehittymään k r i i t t is e s t i  ajatteleviksi kansalaisiksi ja 
edelleen kirjastojen tulee n ii l le  ominaisin toimintamuodoin edesauttaa 
maailmankuvan jäsentymistä (Hovi 1984, 57).

Tärnä yleisten kirjastojen tavoitteenasettelu, jossa kirjastojen teh
täväksi katsotaan ainesten tarjoaminen maailmankuvan luomiseen ja 
myös k irjasto ille  ominaisin keinoin tämän maailmankuvan jäsen
tämisen avustaminen, näyttävät tulevan lähelle niitä tavoitte ita, jo ita  
työväenkirjastojen toiminnalle asetettiin. Työväenkirjastoissa puhut
tiin  aatteellisuudesta ja jäsenistön tietoisuuden kohottamisesta, mut
ta kumpikin voitiin  saavuttaa vain mahdollisimman toden maail
mankuvan avulla, k r iitt ise s ti etsien, punniten ja ajatellen.
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2.5. Työväenliikkeen arkistojen kirjastotoim inta ja Työväenperinne ry 
sen jatkajana "

Niinkuin aiemmin on jo todettu, työväenkirjastot perustettiin ennen 
kaikkea työväenliikkeen aatteellis iin tarpeisiin. Työväenliikkeen to i
minnan perustaksi ta iv it t iin  teoreettista tietoa ja sen soveltamista 
toimintapolitiikaksi. Ja lehdistön lisäksi k irja llisuus oli tuolloin oike
astaan ainoa joukkotiedotusväline.

Merkittävää on huomata, että kirjojen lukeminen kun ei kuulunut 
työväestön elämäntapaan yleisesti, niin työväenkirjastoille muodostui 
tärkeäksi tehtäväksi opettaa työväenluokan jäseniä kirjan lukijo iksi ja 
kirjallisuuden käyttäjiksi. Se että tässä tavoitteessa ainakin jossain 
määrin onnistuttiin näkyy kirjastojen kaunokirjallisuuden suhteellisen 
ahkerana lainaamisena. Työväenkirjastot tekivät siten arvokasta yleis
sivistyksellistä työtä käyttäjiensä henkisen kehityksen tukijoina 
(Kosonen 1985, 102-105). Tässä tarkoituksessa esimerkiksi K.H. Wiik, 
joka ehkä senaikaisista työväenjohtajista enimmin ja syvällisirnrnin 
paneutui kirjastotyöhön ja muotoili sen periaatteita, painotti k irjas
tonhoitajan kykyä opastaa luk ijo ita  helpommasta kirjallisuudesta 
arvokkaampaan. Tätä opastustyötä hänen tu li tehdä "ystävällisesti ja 
ymmärtävästi" (Kosonen 1985, 56).

Kun työväenliike sitten perusti omat arkistonsa, niin arkistojen yh
teyteen perustettiin myös kirjasto. Tämä oli työväenliikkeen piirissä 
ainakin Pohjoismaissa yhteinen käytäntö. Työväen Arkisto perustettiin 
1909 ja kun työväenliike kansalaissodan jälkeen jakautui kahdeksi ja 
toinen osapuoli eli kommunistinen ja kansandemokraattinen liike  pääsi 
maanalaisuudesta, tu li la illiseksi ja vakiintui, niin Suomen Kommu
nistiselle Puolueelle perustettiin oma arkisto vuonna 1945. Myöhemmin 
eli vuonna 1956 SKP:n arkistotoimintaan tu livat mukaan muutkin kan
sandemokraattiset jä rjestö t ja tuolloin arkiston nimikin muuttui 
Kansan Arkistoksi.
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Sosialidemokraattisen Työväen Arkiston kirjastoa ylläpidettiin ja 
kehitettiin ja se oli elävä kokoelma tässä mielessä aina 50-luvun 
puoliväliin asti, jo llo in se sitten jä i vaille hoitoa runsaaksi pa- 
riksikymmeneksi vuodeksi. Kansan Arkiston kirjastoa on sensijaan 
jä rjeste tty  ja luetteloitu koko sen olemassaolon ajan. Ehkä tämä 
onnellisempi asiantila on johtunut siitä, että sen kokoelma on 
riidernäärältään huomattavasti Työväen Arkiston kirjastoa pienempi, 
kummassakaan tapauksessa kirjastonhoidon järjestäminen ei ole ollut 
yksinkertainen asia, koska kirjaston hyväksi tehdyn työn on käsitetty 
olleen poissa arkistotyön voimavaroista ja arkiston toimivuus on ollut 
arvojärjestyksessä ensimrnäirien.

Erillis iä voimavaroja varsinaiseen kirjastotyöhön, joka tapahtuu rinnan 
arkistotyön kanssa ei ole voitu saada, koska laki yksityisluonteisten 
arkistojen valtionavusta ei mahdollista kirjastoammatillisen henki
löstön palkkaamista arkistoon valtionavun turvin. Kyseinen laki tuntee 
arkistojen yhteydessä mahdollisiksi vain suppeat käsikirjastot. Kir
jastolaki puolestaan määrittää toiminnan periaatteet ja turvaa 
toiminnan edellytykset yhteiskunnalta yleiselle kirjastolaitokselle eli 
kunnallisille kirjasto ille .

kummankin arkiston kirjastojen kokoelmissa on sekä saman muotoista 
että samansisältöistä aineistoa. Toisaalta kummallakin k irjasto lla ori 
aineistoissaan myös omia painotuksia. Molempiin kokoelmiin kuuluu 
työväenlehtien, järjestölehtien ja eri am m attiliitto jen lehtien s i
dottuja vuosikertoja. Kokoelmien aineistoon sisältyy kummankin työ
väenliikkeen haaran, sosialidemokraattisen ja kommunistisen ja kan
sandemokraattisen, julkaisuja, historioita, henkilöhistorioita ja aat- 
historioita.

Filosofinen kirja llisuus on pääosin marxilaista, mutta muitakin 
näkökulmia kokoelmista on löydettävissä. Uskontoa ja ateismia ja 
niiden suhtautumista toisiinsa pohtivaa ja tutkivaa k irja llisuu tta  on 
hankittu kummankin kirjaston kokoelmiin. Samoin hankinnan kohteina 
ovat olleet rauhanliikettä ja m ilitarism ia yhdessä ja erikseen kä



sittelevä kirja llisuus ja ll-maailmansodan jälkeisten rauharikong- 
ressien aineistoja on pyritty  hankkimaan järjestelm ällisesti

Kansan Arkiston kokoelmissa on erityisinä harikintakohteina pidetty 
Venäjän vallankumousta. Espanjan sisällissotaa ja suomalaisten 
vapaaehtoisten osallistumista siihen sekä fasismia käsittelevää 
aineistoa. Kansan Arkiston kokoelmiin kuuluu niinikään useampia lah
jo ite ttu ja  yksityishenkilöiden kirjastoja, esimerkiksi Otto Wille Kuu
sisen, Hertta Kuusisen, J.W. Kedon ja Alma ja Väinö Jokisen kirjastot. 
Nämä kirjastot on sä ily te tty  omina kokonaisuuksinaan.

Työväen Arkiston kirjastossa puolestaan on olemassa Keski-Euroopan 
saksankielisen työväenliikkeen materiaalia, jota Hitlerin Saksassa 
aikoinaan tuhottiin ja jota siis sieltä ei enää ole löydettävissä. Sama 
koskee joitakin sanoma- ja aikakauslehtiä, jotka ilmestymismaissaan 
on hävitetty. Myös amerikansuomalaista kirja llisuutta sisältyy Työ
väen Arkiston kirjaston kokoelmaan.

Yhteistä kokoelmille on tie tys ti suomalaisen työväenliikkeen, eikä 
sillo in pelkästään po liittisen vaan ammatillisenkin, historia, vuoden 
1918 historia ja työväenliikkeen kansainvälisyys (internationaalit, 
sosialismin aatteet eri maissa jne.). Molemmissa kirjastoissa ori vielä 
varsin huomattavat slaavilaisen kirjallisuuden kokoelmat. Kun 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) lopetti kirjastonsa toiminnan 
s iirre ttm  osa tästä kirjastosta Työväen Arkistoon, joten sillä  on 
käyttöön saatettavana osuustoiminta-ajatusta, sen historiaa ja sen 
toimintaa kosketteleva erikoiskokoelma. Yhteistä molempien 
arkistojen kokoelmille on rnyös tie tty  epätasaisuus, joka näyttäytyy 
esimerkiksi puutteellisina sarjoina, jonain erillisinä, yksittäisinä 
julkaisuina jostain isommasta aihekokonaisuudesta jne.

Tuire Kosonen toteaa tutkimuksensa lopussa, että työväenkirjastojen 
elävän ja voimakkaan toiminnan kausi jä i itseasiassa hyvin lyhyeksi. 
Tämä ajanjakson lyhyys on hänen mielestään syynä siihen ettei näiden 
kirjastojen trad itio  saanut pysyvää asemaa sen enempää työväen
liikkeen sivistystyössä kuin kunnallisen kirjastolaitoksen toimin
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taperiaatteiden muotoutumisessakaan (Kosonen 1985, 106). Kun tou
kokuussa 1983 perustettu Työväenperinne - Arbetartradion ry. Ilm oit
taa yhdeksi tehtäväkseen työväenliikkeen keskuskirjaston ylläp i
tämisen, tulee eittämättä mieleen, että tradition katkennutta lankaa 
ollaan solmimassa yhteen. Samasta asiasta on kysymys arkiston
hoitaja Esa Lahtisen ja kolleegansa Anna-Maija Nirhemori 18.2.1983 
päivätyssä muistiossa, jossa todetaan työväenliikkeen piirissä kootun 
vuosikymmenien kuluessa erittä in suuren kirja-aineiston, jo lla olisi 
merkitystä tutkimustyölle ja todetaan edelleen ettei työväenliikkeen 
jä rjestö illä  ole moraalista oikeutta luovuttaa näitä kirjasto ja  muiden 
hoitoon. Kokoelmia ei siis haluta hajoittaa esim. lahjoittamalla niitä 
joidenkin muiden kirjastojen kokoelmiin.



3. A rk is to s ta  k ir ja s to k s i ja  elämään: suunn itte luprosess in  
kulku

3.1. Työväenperinne ry:n hanke itsenäisestä Työväenliikkeen 
kirjastosta

Keväällä 1983 perustettiin Työväenperinne - Arbetartradition ry,, 
jonka sääntöjen toisessa pykälässä yhdistyksen tarkoitukseksi mai
nitaan työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen ja kehit
täminen. Tätä tarkoitustaan yhdistys toteuttaa "tukemalla työväenliik
keen arkistotoimintaa, yiJäpftämäfiä työväenliikkeen keskuskirjastoa 
ja työväenliikkeen keskusmuseota-sekä edistämällä muuta työväen
perinteen vaalimiseen liittyvää toimintaa." Yhdistyksen jäseninä ovat 
Kansan Sivistysrahasto, kumpaakin työväenarkistoa ylläpitävät sääti
öi, Työväen S iv is tys liitto  ja Kansan Sivistystyön L iitto , työväenpuo
lueet, Suomen Am m attiliitto jen Keskusjärjestö -  SAK r.y., suurimmat 
am m attiliito t sekä jo itakin työväenliikkeen liikelaitoksia. Kaikki jä 
senjärjestöt ovat siis työväenliikkeen tai ammattiyhdistysliikkeen 
piirissä tai siihen likeisessä suhteessa toimivia yhteisöjä.

Mitä Työväenperinne r.y. itseasiassa tarkoittaa keskuskirjaston käsit
teellä, se jää tässä vielä tarkemmin määrittämättä. Kuitenkin arkis
tonhoitajien Esa Lahtisen ja Anna-Maija Nirhamon muistiossa helmi
kuulta 1983 esitetään tavoitteeksi työväenliikkeen yhteisen keskus
kirjaston perustamista yhdistämällä Tuöväen Arkiston ia Kansan 
Arkiston kirjastot. Kirjasto olisi luonteeltaan tieteellinen kirjasto 
tehtäväkenttänään työväenkysymystä ia tuöväenliikkeen toimintaa 
käsittelevän aineiston kokoaminen. Muistion laatijoiden mukaan tar
koitus ei ole pyrkiä kattavan poliittis-yhteiskunnallisen kirjaston luo
miseen, koska Helsingin yliopiston kirjasto ja Eduskunnan kirjasto jo 
ovat sellaisia. Keskuskiriastotehtävää uusi kirjasto toteuttaisi taus
taorganisaatiolleen. ammatilliselle ia po liittise lle  tuöväenliikkeelle 
myös järjestämällä sen "päivittä isiin tarpeisiin" informaatiopalvelua
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Aineiston hankintapolitiikassa tu lis i tällöin ottaa huomioon vuo
sittaisessa kartunnassa paitsi tutkijoiden tiedontarve myös tämä "päi- 
vänpoliittinen" tiedontarve.

Muistion laa tija t jakavat hankkeen etenemisen kolmeen vaiheeseen, 
jo llo in ensimmäisessä vaiheessa on järjestettävä ja luetteloitava 
Työväen Arkiston laaja aineisto. Tämä työ koetaan itseasiassa perus
edellytykseksi koko yhteisen keskuskirjaston rakentamiselle. Edelleen 
ensimmäisessä vaiheessa perustetaan työväenliikkeen keskuskirjas
tolle oma taustaorganisaationsa, jonka kaavaillaan muodostuvan edellä 
mainittujen ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen järjestöjen 
lisäksi vielä työväen sivistysjärjestöistä ja molemmista arkisto
säätiöistä.

Taustaorganisaatiota suunnitellessaan muistion laa tija t toteavat, että 
se on “asia, jossa kysytään ymmärrystä kirjastoasialle ja hyvää p o liit
tista tahtoa”. Tästä ajatuskulusta löytyy yhtymäkohta Tuire Kososen 
tutkimukseen työväenkirjastoista, jossa hän toteaa, että tuolloin vuo
sisadan alussa oli monasti puhetta ja kirjo ituksia kirjaston tehtävän 
tärkeydestä, mutta tekoja huomattavasti vähemmän, erityisesti päät- 
täjätasolla. Muistion laa tija t ennakoinevat jotain samanlaista asen
noitumista.

Toisessa vaiheessa suunnataan ponnistukset rahoituksen järjestä
miseen valtiovallalta. Tavoitteena on mm. valtion tulo- ja menoarvioon 
sisältyvän, opetusministeriön.alaisen työväen perinnemäärärahan kas
vattaminen niin, että siihen voisi sisältyä määräraha nimenomaan 
arkistojen kirjastojen järjestämiseen ja luetteloimiseen. Osan tästä 
kirjastomäärärahasta muistion laa tija t esittävät varattavaksi k ir
jastoalan asiantuntijan tekemää keskuskirjaston käytännön toteu
tuksen suunnitelmaa varten. Informaatiopalvelun kustannusten maksa
jaksi he kaavailevat ammattiyhdistysliikettä ja senvuoksi on tarpeen 
selvittää ammattiyhdistysliikkeen kirjastotarpeet ja sen pohjalta on 
luotava suunnitelmat ja valmiudet informaatiopalvelulle.

Kolmas vaihe ori sitten itse käytännön toteutus, joka tapahtuu “perin-



pohjaisen selvitystyön" pohjalta. Tavoitteena ori ammattitaitoisesti 
johdettu ja hoidettu tieteellinen kirjasto niin työväenliikkeen histo
ria llis ta  aineistoa tarvitsevien tutkijoiden, opiskelijoiden ja tiedot
tajien käyttöön kuiri myös työväenliikkeen päivänpolitiikan tiedon 
ta rv its ijo ille  ammattiyhdistysliikkeestä ja poliittisesta työvä
enliikkeestä. Toimiva ja ajanmukainen kirjasto tarvitsee muistion 
laatijoiden mielestä alusta lähtien niinikään uusimman tekniikan mah
dollisuudet käyttöönsä ja tämän huomioonottamista muistion laatija t 
tähdentävät. '

Muistion laatijoiden ajatukset ja kaavailut olivat kirjaston suun
nitteluprosessia liikkeellepaneva, taustaa-antava ja ohjaavakin tekijä. 
Valtiovallalta saatiin projektiluontoisia määrärahoja, ensin Työväen 
S ivistysliiton riimissä ja sitten Työväenperinne - Arbetartradition 
ry:n nimissä. Viimeksi mainitusta muodostettiin muistion kaavailema 
kirjaston taustaorganisaatio. Näillä kertaluontoisilla rahoituksilla 
pystyttiin työskentelemään projektiluontoisesta Tänä aikana alo ite t
tiin  Eduskunnan kirjaston asiantunti ja-avun turvin Työväen Arkiston 
kirjaston aineiston luokittelutyö, käytiin järjestelm ällisesti läpi 
kokoelmia tekemällä poistoja ja kartoittamalla puutteellisuuksia sekä 
ryhdyttiin luomaan kortistoa. Vuoden 1984 aikana saatiin myös Kansan 
Arkistoon kirjastotyöntekijä luetteloimaan sinne tu llu tta  aineistoa.

Saatujen määrärahojen turvin mahdollistui varsinainen kirjaston suun
nittelutyökin ja ensimmäinen, tu tk ija  Matti Simolan tekemä*Selvitys 
työväenliikkeen kirjaston perustamisesta" valmistui vuoden 1984 lo
pulla (Simola 1984). Se oli perusselvitys yhdistettävien kirjastojen 
tilasta ja toisaalta hankkeen etenemisestä. Se arvio itiin  kuitenkin 
liiaksi arkistolähtöiseksi ajattelussaan ja niin Työväenperinne r.y. 
teetätti vielä toisen suunnitelman jatkoksi tä lle perusselvitykselle. 
Toisen suunnitelman p iti jäsentää hanke nimenomaan kirjasto
ammatillisesta näkökulmasta. Tämä toinen selvitys valmistui vuotta 
myöhemmin eli loppuvuodesta 1985 ja siinä hahmoteltiin toimin
tavaihtoehdot kehitykselle arkistoympäristöstä kirjastoksi (Nikander 
1985).
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3.2. Ensimmäinen selvitys arkistopainutteinen

Matti Simola määrittelee suunnitelmansa tehtäväksi "luoda puitteita 
kirjastojen (Työväen arkiston ja Kansan Arkiston) kehittämiselle, yh
distämiselle ja uuden kirjaston toiminnalle."

Selvitys alkaa katsauksella työväenliikkeen arkistojen muodostumi
sesta 1900-luvun alkupuolelta. Työväen arkistojen ja kirjastojen to i
mintaa samassa ympäristössä vertaillaan sekä pohjoismaisittain että 
laajemminkin eurooppalaisittain. Vertailusta käy ilm i, että Keski- ja 
Etelä-Euroopassa kirjastotoim inta on yhteisessä toimintaympäristössä 
yleensä ensisijainen, sitten arkistolaitoksen harjoittama tutkimus
toiminta ja itse arkiston muodostaminen on vasta kolmantena tärke
ysjärjestyksessä. Pohjoismaissa työväenarkistot ja k irjasto t to im i- . 
vat yhteisessä ympäristössä, mutta suomalaisesta käytännöstä poike
ten toiminnat ovat kuitenkin eriytyneet siten, että kummallakin on oma 
henkilökuntansa.

Olennaista siis ori se, että kun eurooppalaisittain ori perustettu työ
väenliikkeen arkistoja, on niiden yhteyteen elimellisenä osana kuulunut 
myös kirjasto. Kumpi toiminta, arkiston vai kirjaston, on ollut yhtei
sössä painotetumpaa, vaihtelee la itoksitta in ja on siten ollut kunkin 
laitoksen itse priorisoitavissa. Arkistoyhteisöön ori täten koottu yh
teisöjen, henkilöiden ja toimintojen historiaa, menneisyyttä, mutta 
kirjaston kokoelmien avulla oh myös seurattu ajassa liikkuvaa uutta. 
Näin jäsentyneenä arkiston ja kirjaston toimintayhteisyys näyttää 
dynaamiselta ja elävältä.

Selvityksen mukaan suunnittelun tavoitteena on tieteellinen kirjasto, 
joka toim isi eräänlaisena työväestön; työväenkysymyksen, työvä
enliikkeen ja  sen ajatusmaailmaa koskevan kirjallisuuden kes
kuskirjastona. “ Tähän tavoitteeseen kirjasto pyrkisi kokoamalla kat
tavasti kotimaisen alaan liittyvän kirjallisuuden ja myös tärkeimmän 
ulkomaisen kirjallisuuden. Keskeistä kokoelmatyössä olisi niinikään 
kummankin peruskokoelman, niin Työväen Arkiston kuin Kansan Arkis-



tonkin, keskeisten osien kartuttaminen ja "traditioiden kunnioit
taminen . Kirjaston käyttä jistä ja heille tarjottavista palveluista 
todetaan, että “kirjasto olisi avoin kaikille tu tk ijo ille , harrastajille ja 
asiasta kiinnostuneille." Palveluina käyttä jille  ta rjo tta is iin  aineiston 
lainausta ja kaukolainausta "normaalien kirjastoperiaatteiden mukai
sesti".

Perustettavan kirjaston suhde muihin tie tee llis iin  kirjastoihin mää
ritetään kokoelman nidosmäärien vertailulla ja näin todetaan kirjaston 
sijoittuvan keskisuurten tieteellisten kirjastojen joukkoon. Tarvit
tavan henkilöstön määrä arvioidaan tämän vertailun perusteella las
kemalla samansuuruisten kirjastojen henkilöstömäärien keskiarvo ja 
ottamalla huomioon se, että jo illak in  k irjasto illa  on mahdollisuus 
käyttää apunaan kehysorganisaationsa henkilöstöä. Yksi arviontiperuste 
1öytyy vielä niistä kokemuksista, jotka on saatu arkistojen kirjastojen 
projektiluonteisesti toteutetussa järjestämistyössä. Kun selvitykseen 
kuuluu vielä kirjastotilasuunnitelma voidaan sanoa, että s iitä  löytyvät 
suunnittelun keskeiset elementit: toiminnan tavoitteet ja niiden saa
vuttamiseksi tarvittavat tärkeimmät voimavarat eli aineisto ja sen 
hankintapolitiikan päälinjat, henkilöstö ja tila t.

Tutkimuksen johdantoluvussa havainnollistettiin strategisen suun
nittelun ajattelua neljän strategisen pääkysymyksen ja niitä vastaa
vien toimenpiteiden avulla. Kysymykset olivat:

1) Missä olemme nyt? eli tilannearvio
2) Mihin pyrimme? eli tavoitteiden määrittely
3) Miten saavutamme päämäärät? eli strategia tai lähestymistapa
4) Etenemmekö oikeaan suuntaan? eli evaluointi ja valvonta

Kun Simolan selvitystä Työväenliikkeen kirjastosta arvioidaan näiden 
kysymysten valossa, se näyttää kokonaisuutena vastaavan hyvin ensim
mäiseen kysymykseen ja on siten hyvä tilannearvio, joka pitää sisäl
lään myös historiallisen perspektiivin. Sensijaan toinen ja kolmas 
kysymys eli tavoitteiden määrittely ja päämäärien saavuttamisen 
strategiat osoittautuvat ongelmallisemmiksi. Evaluoinnin tai valvonnan
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elementti sisältyy jossain määrin- vuosiksi 1985-1986 ja vuosiksi 
1987-1991 laadittuihin talousarvioihin., joiden avulla voi arvioida 
konkreettista kirjastojen yhdistämisen ja niiden kokoelmien käyt
tökuntoon saattamisen edistymistä. Aineiston sidotus- ja 
konservoi nti määrärahat ilmentävät edellistä ja tavallaan myös se 
seikka, että henkilökunnan määrän oletetaan pysyvän samana koko 
tarkastelujakson ajan.

Niinkuin jo edellisessä luvussa todettiin, jää selvityksen Työvä
enliikkeen k irjasto lle  asettama keskuskirjaston tehtävä epämää
räiseksi. Keskuskirjaston yleisesti määritettyjä tehtäviä ei tunneta 
taustalla. Tosin selvityksen historiaosuudessa esitetään ajatus, jonka 
mukaan Suomesta puuttuu erityinen kirjasto, joka keräisi ja hankkisi 
keskitetysti ko ti- ja ulkomaista työväestöön ja työväenliikkeeseen ja 
vastaavaan liittyvää kirja llisuutta". Tähän johtopäätökseen on tultu 
vertailemalla yleisellä tasolla kyseisen aineiston löytymistä ja han
kintaa erila is ista kirjastoista. Tässä yhteydessä viitataan mrn. 
työväenliikkeen oppilaitosten kirjastoihin ja niiden ylipäänsä ra ja l
lis iin  mahdollisuuksiin hankkia aineistoa

Keskuskirjaston tehtävänä on: 1) toimia oman tieteenalan k irjasto- ja 
informaatiopalvelualan vastuukeskuksina, 2) hankkia laajat ja moni
puoliset kokoelmat ja saattaa ne käyttöön paikallis- ja kaukolainoina 
sekä suorittaa niistä informaatiopalvelua, 3) yhteistyö muiden samal
la alalla toimivien kirjastojen kanssa sekä käyttäjien kanssa. Kaikkien 
kolmen perustehtävän hoitaminen vaatii keskuskirjastoa osallistumaan 
oman alansa luokitus- ja indeksointijärjestelmien kehittämiseen, 
oman alan tiedonhakujärjestelmien kehittämiseen, oman alan täyden
nyskoulutuksesta huolehtimiseen ja se vaatii tehokasta tiedottamista 
sekä kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumista (Tammekann 
1984, 115-116).

Keskuskirjaston tehtäväkuva on siten monipuolisempi kuin vain oman 
erityisalansa aineiston mahdollisimman kattava hankkiminen, johon 
Simolan selvityksessä tavallaan jäädään. Kirjaston erityisalan 
määrittely vaatii sekin yksityiskohtaisempaa eritte lyä kuin mitä



selvityksessä tehdään. Mitä tarkoittaa esimerkiksi kirjaston hankinta- 
alan määrittelyssä mainittu käsite työväenkysymys?

Kirjastotyön ammatilliset käsitteet näyttävät jäsentyneet arkistoyrn- 
päristöstä käsin ja niin informaatiopalvelukin on ymmärretty ole
massaolevien kokoelmien luonteesta lähtien. "Kirjastojen nykyiset 
kokoelmat ovat selvästi perinteellisiä ja h istoria llis ia  eikä niistä ole 
paljon hyötyä ajankohtaiselle informaatiopalvelutoiminnalle eikä jä r 
jestötyölle." Itseasiassa vähän myöhemmin todetaan työväenliikkeen 
kirjasto tulevalta rooliltaan samanlaiseksi kuin työväenliikkeen ar
kistot ovat ja intormaatiopalvelu "olisi suppeaa, helposti löydettä
vissä olevien tietojen välittämistä". Mitä ilmeisimmin informaa
tiopalvelun käsittäminen näin on syntynyt arkiston asiakkaiden kysy
mysten ja palvelupyyntöjen yleistyksestä. Informaatiopalvelun käsite 
on selvityksessä l i i te t ty  myös atk:n olemassaoloon ja kehittämiseen, 
jo llo in informaatiopalvelu syntyisi ja mahdollistuisi vasta uuden t ie 
totekniikan käyttöönoton myötä.

Selvityksessä tavoitteeksi hahmottuu arkiston näköinen ja arkis- 
tonomaisesti toimiva työväenliikkeen keskuskirjasto, jonka keskus
k in  astotehtävää olisi oman erityisen aihealueensa mahdollisimman 
kattava hankinta. Tämän entyisakseen määrittely jää varsin yleiselle 
tasolle ja se näyttää hahmottuneen pelkästään olemassaolevien koko
elmien pohjalta. Tavoitteiden asettaminen eli se mihin pyritään näyt
täytyy tässä ensimmäisessä selvityksessä ensisijaisesti Työväen 
arkiston kirjaston kokoelman järjestämisen ja sitten molempien 
arkistojen kir jastojen yhdistämisen suunnitteluksi ja uuden kirjaston 
p ro f i i l i  jää tavallaan vasta idean tasolle.

Kolmas strateginen pääkysymys on miten saavutamme päämäärät eli 
mikä on se strategia tai lähestymistapa, jo lla  asetettuihin päämääriin 
pyritään. Simolan selvityksessä strategia löytyy toimintasuun
nitelmasta vuosiksi 1985-1986 ja talousarvioista vuosiksi 1985-1986 
ja vielä vuosiksi 1987-1991. Kahden vuoden toimintasuunnitelma 
jäsentää kummankin kokoelman hallitsemiseksi tarvittavan kortiston 
muodostamisen aikataulun niin, että se olisi valmis (“ilmeisesti vielä
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väliaikainen mutta täysin käyttökelpoinen“) vuoden 1986 loppuun men
nessä, jo llo in  kahden kokoelman fyysinen yhdistäminen tapahtuisi 
samoihin aikoihin ja uusi kirjasto a lo itta isi vuoden alusta 1987 mikä 
oli Työväenperinne ry.n antama tavoite.

Talousarvioehdotukset rakentuvat myös tämän kortiston muodos
tamisen ja kokoelmien järjestämistyön perustalle. Henkilöstöresurssit 
lasketaan tämän työprosessin vaatimusten kautta ja henkilöstön 
rakenne noudattaa senkaltaista ajattelua, että vasta uuden kirjaston 
aloittaessa 1987 alusta tarvitaan kirjastoammatillisesti korkeata
soisempi panostus.

Viisivuotiskauden budjetointi lähtee siitä  olettamuksesta, että hen
kilöstön rakenne ja määrä pysyy samana koko kauden. Budjetoinnissa ei 
ole otettu huomioon tietotekniikan vaatimia kustannuksia ja atk.n 
hyväksikäyttäminen käsitellään viittauksenomaisesti luetteloinnin 
yhteydessä eikä sen suhteen esitetä selkeitä tavoitteita.

Tämä ensimmäinen selvitys Työväenliikkeen kirjastosta toteuttaa tä
ten tehtäväksiantonsa eli luo puitteita kirjastojen kehittämiselle, 
yhdistämiselle ja uuden kirjaston toiminnalle sikäli, että koko pro
sessin alkuna oleva arkistojen kirjastojen kuntoonsaattaminen suun
nitellaan toimenpiteineen, aikatauluineen ja henkilöstöresursseineen. 
Mutta varsinaisesti se mihin lopullisesti pyritään eli uusi muodos
tettava kirjasto jää tavoitteenasettelussa pro fiililtaan epämää
räiseksi ja ikäänkuin käytännön työssä ohjautuvaksi.

3.3. Toinen selvitys jäsentää hankkeen kirjaston käsittein

Tästä työväenliikkeen kirjaston perustamiseksi laaditusta selvityk
sestä annettiin kolme pyydettyä lausuntoa Työväenperinne ry:n hal
litukselle, joka oli hankkeen alullepanija. Lausunnon antoivat kum
mankin arkiston edustajat ja yksi lausunto edusti varsinaista k ir
jastoammatillista asiantuntemusta. Kaikissa kolmessa lausunnossa
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todettiin sen kelpaavan pohjaselvitykseksi, johon on koottu paljon 
tietoa kirjastotoiminnan konkreettisista, yksityiskohtaisista käytän
nön vaatimuksista. Mutta kaikkien lausuntojen mukaan sen heikkoutena 
oli nimenomaan se, että itse suunniteltavan kirjaston tehtäväkuva ja 
sen sijoittuminen muun kirjastolaitoksen yhteyteen jää kaipaamaan 
selkeämpää määrittelyä. Lausuntojen mukaan kaavaillusta työ
väenliikkeen kirjastosta olisi tultava olennaisesti enemmän kuin vain 
osiensa summa.

Kun Työväenperinne ry . säännöissään ilmoittaa yhtenä toimintansa 
tarkoituksena olevan ylläpitää työväenliikkeen keskt/skirjsstoe. on 
järjestön piirissä ilmeisesti keskusteltu tämän perustettavan k ir
jaston mahdollisuuksista palvella sen mahdollisimman monia jäsen
yhteisöjä. Nämä jäsenyhteisöt ovat joko ammattiyhdistysliikkeen tai 
työväenliikkeen järjestö jä  tai niihin läheisessä yhteydessä toimivia 
liikelaitoksia kuten aiemmin jo on todettu. Jäsenyhteisöjen kytkeminen 
mukaan kirjastohankkeeseen niin osittain rahoittajina kuin sitten 
käyttäjinäkin nähdään lausunnoissa tärkeäksi tavoitteeksi. Senvuoksi 
erityisesti arkistojen toimesta annetuissa lausunnoissa tähdennetään 
tarvetta selvittää näiden erilaisten jäsenyhteisöjen tiedontarpeet ja 
senjälkeen kaavailla minkälaisin toimintamuodoin perustettavan 
kirjaston on mahdollista niitä tyydyttää. Kirjastoammatillisessa 
lausunnossa viitataan nimikään tähän keskuskirjastotehtävään ja 
todetaan ettei kyseinen selvitys anna vastausta siihen, aiotaanko 
suunniteltu k irjasto esittää viralliseksi työväenliikkeen 
keskuskirjastoksi ja missä vaiheessa näin tu lis i tapahtumaan. Tämän 
päätöksen tekeminen nähdään lausunnossa resurssien saamisen 
kannalta olennaisena.

Vhden lausunnon mukaan keskusteluissa uudesta kirjastosta on alusta 
lähtien ollu t mukana sekö ns. perinnekirjaston että tietopalvelulai- 
toksen tehtävät. Uusi kirjasto nähdään tässä arviossa nimenomaan 
tieteellisenä erikoiskirjastona, jonka tulee palvella sekä työväen
liike ttä  koskevaa tutkimusta että myös työväenjärjestöjen t ie 
dontarpeita. Työväenjärjestöihin luetaan tällöin Työväenperinne ry:n 
jäsenyhteisöjen lisäksi esim. naisliike, nuoriso- ja opiskelijaliike.
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Kirjastoammatillisen asiantuntijan lausunnossa puututaan kysymyk
seen tietopalvelusta sekä terminologiselta kannalta että sen roolin 
kannalta suunniteltavassa kirjastossa.

Kahdessa lausunnossa puututaan myös tulevan kirjaston suunniteltuihin 
henkilöstöresursseihin. Molemmissa näissä lausunnoissa tähdennetään, 
että kirjasto lla  on oltava alusta lähtien riittävä ammattitaitoinen, 
koulutettu henkilökunta. Simolan selvitystä kritisoidaan pätevyys
vaatimusten minimoinnista ja siitä , että arkistoalan ammattitutkinto 
rinnastetaan kirjastotutkinnon veroisesti pätevöittäväksi. Tämä 
henkilöstön pätevyyden määrittely on yksi niistä tekijöistä, joissa 
ensimmäisen selvityksen arkistopainotteisuus tulee edellisessä 
luvussa käsiteltyjen lisäksi selvästi näkyviin. Niin henkilöstön määrän 
kuiri henkilöstörakenteenkin ainoaksi oikeaksi lähtökohdaksi voidaan 
ottaa kirjastoammatillisen näkemyksen mukaan aiotun kirjaston 
p ro fiili, sen tehtävät, ilmestyvän relevantin aineiston määrä ja ha
luttava palvelutaso. Toisessa lausunnossa todetaan tieteellisen e ri
koiskirjaston henkilökunnan pätevyyden määräytyvän tieteellisten 
kirjastojen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Kaikissa kolmessa annetussa lausunnossa esitetään toimenpide- 
ehdotus, jonka mukaan kyseisen Simolan selvityksen jatkoksi tarvitaan 
hanketta nimenomaan kirjastoammatillisesta näkökulmasta hahmot
tava ja perusteleva lisäselvitys, jossa suunniteltavan kirjaston 
toimintaperiaatteita ja perusteita pohditaan syvemmin ja jossa ote
taan huomioon myös tietotekniikan kirjasto llisten sovellutusten käyt
töönoton mahdollisuudet alusta lähtien. Lisäselvityksen odotetaan 
myös kuvailevan ensimmäistä selvitystä yksityiskohtaisemmin ja sel
keämmin minkälainen kirjasto kaikkine palveluineen tu lis i olemaan. 
Uudelta selvitykseltä jäätiin  odottamaan myös periaatteellisia ra t
kaisuja aineiston luokituksen ja luetteloinnin tason suhteen.

Kun Simolan selvityksestä todettiin sen olevan s isä llö llisesti edelleen 
työväenliikkeen arkistotoiminnan jatke, vaikka Työväenperinne ry:n 
käynnistämän hankkeen lopullisena tavoitteena arveltiin olevan 
työväenliikkeen kirjastotoiminnan saattaminen nykyaikaisen k irjas
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totoiminnan tasolle, tähdättiin jatkoselvityksessä tieto isesti tähän 
viimeksimainittuun päämäärään. Toisen selvityksen keskeinen tavoite 
oli jäsentää suunnittelu uudestaan nimenomaan kirjastoam m atillisin 
käsittein ja luoda strategia etenemisestä arkistoympäristöstä 
moderniksi kirjastoksi. Itse suunnitelma oli siten sekä tavoite sinänsä 
että väline tavoitteen saavuttamiseksi, etenemistie päämäärään 
pääsemikseksi (vrt. Ansoff 1984). Suunnitelma y rite ttiin  rakentaa niin, 
että sen avulla hanketta oli mahdollista ajaa eteenpäin niin opetus
ministeriön kuin oman taustaorganisaationkin suuntaan.



34

4. Tavo itteena moderni Työväenliikkeen k ir ja s to

4.1. Arkisto kirjaston toimintaympäristönä : muutospaineet

Tässä tutkimuksessa sovelletun strategisen ajattelun mukainen suun
nitte lu lähtee tilannearviosta tai tila-analyysistä (vrt. Ikonen 1987) 
etsimällä vastausta kysymykseen missä olemme nyt? Kysymyksen 
erittelyn tuloksena luodaan kuva tähänastisesta toiminnasta ja 
toimintaympäristöstä. Tilarinarviossa olennaista on myös toiminnan 
vahvojen ja heikkojen puolten arvioiminen samoin kuin mahdol
lisuuksien ja riskien tunnistaminen. Tämän erittelyn perusteella tu lis i 
puolestaan määritellä muutos- ja kehittämistarpeet ja -tavo itteet ja 
asettaa ne kiireellisyysjärjestykseen (vrt. Härö 1982, Parempaan 
suunnitteluun 1988).

Työväenliikkeen kirjaston suunnitteluprosessin liikkeellepaneva tekijä 
oli havainto s iitä , että arkisto kirjaston toimintaympäristönä on 
ongelmallinen. Tästä havainnosta on tilannearviossa lähdettävä l i ik 
keelle. Olennainen osa arkiston ja kirjaston toimintayhteisyyden ym
märtämistä juuri tässä nimenomaisessa kuvattavassa tapauksessa on 
historialla eli s illä  miten tähän yhteiseen toimintaympäristöön on 
tultu. Senvuoksi tutkimuksen luvut kaksi ja kolme, joissa dokumen
toidaan työväenliikkeen kirjastotoiminnan perinnettä ja sitten itse 
kirjaston suunnitteluhanke, on käsitettävä tila-analyysin tai tila n 
nearvion historialliseksi osuudeksi.

Kun suunnittelu Hovin mukaan on muutoksen filosofiaa ja suunnittelun 
lähtökohtana siten on tunnistettava muutospaine (Hovi 1984, 13) on 
työväenliikkeen kirjaston suunnittelun käynnistänyt muutoksen tarve 
arkistoyhteisöjen sisällä. Sisäisiä muutosta vauhdittavia tek ijö itä  
olivat jo  aiemmin mainittu voimavarojen puute (sekä henkilöstö
resurssit että raha) nimenomaan kirjastoammatillisessa työssä ja
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arkistolainsäädännön asettamat rajoitukset ylipäänsä kirjastohen
kilöstön palkkaamiseen valtionavun turvin arkisto-kirjasto toim in
tayhteisöön. Sisäiseksi muutostekijäksi on katsottava niinikään 
arkistoissa koettu moraalinen velvoite kirjastojen säilyttämisestä 
kokonaisuuksina. Yksi mahdollisuus ratkaista kirjastojen hoitamat- 
tomuuden ongelma olisi ollut lahjoittaa kokoelmat eteenpäin ole
massaoleville tie te e llis ille  k irjasto ille  niiden kiinnostuksen mukaan. 
Tuo koettu moraalinen velvoite selittyy juuri työväenliikkeen k ir
jastotyön historiasta käsin. Muutokseen pakottavaksi tekijäksi 
muodostui vielä kokemus s iitä  ettei olemassaolevaa asiakaskuntaa 
voitu palvella kyllin hyvin. Kokoelman järjestämättömyyden vuoksi ja 
puuttuvan henkilöstön vuoksi epäiltiin, että hyödynnettävää tietoa jä i 
asiakkaiden tiedontarpeen kannalta katveeseen.

Kun koettu muutospaine ilm aistiin  haluna purkaa arkiston ja kirjaston 
toimintayhtenäisyys, on syytä tarkastella arkiston ja kirjaston to i
minnan mahdollista erilaisuutta yhteisen toimintaympäristön ongel
mien selittäjänä. Perustavanlaatuisin ero lienee tapa jäsentää ja 
mieltää aineisto. Arkistossa keskeinen jäsentävä käsite on arkis- 
tonmuodostaja ja siten organisaatiolähtöinen näkökulma aineistoon. 
Kirjastolle olennainen jäsentävä tekijä on aineiston tietosisältö ja 
siten aineiston järjestämisen perusteena on tiedon filosofia  ja tiedon 
sisäinen hierarkkisuus.

Arkisto siis rakentuu arkistonmuodostajan (virasto, laitos, yhtiö, 
organisaatio kokonaisuudessaan) toimintaan liit ty v is tä  asiakirjoista. 
Niinpä arkiston järjestämisen edellytyksenä pidetään perehtymistä 
arkistonmuodostajan aikaisempaan toimintaan ja organisaatioon ja 
arkiston voi sanoa muodostavan omalla tavallaan organisaation 
muistin (Rastas 1987, 65, 100, s. 211). Arkistoaineiston tulee 
säännösten mukaan palvella tiedon lähteinä itse arkistonmuodostajaa 
tai muita viranomaisia, yksityisiä ja tutkimusta. Asiakirjojen käyttö 
on yleisimmin luonteeltaan varsin praktista arkistonmuodostajan 
asioiden hoidosta päätöksentekoon ja yksityisen henkilön kohdalla 
esimerkiksi oikeuksien valvomisesta etujen saavuttamiseen. Tutkimus 
saattaa köyttää asiakirjoja joskus täysin irrallaan niiden alku-



36

peräisestä tarkoituksesta vaikkapa harvinaisten perinnöllisten tautien 
periytymistavan todentamiseksi vanhojen kirkonkirjojen avulla 
(Rastas 1987, 23-24). Nämä tiedon hyödyntämisen tavat eivät
välttämättä muodosta erottavaa tekijää arkiston ja kirjaston välille.

Historiantutkimus on perinteisesti käyttänyt enimmin arkis
toaineistoa lähdemateriaalinaan ja sillo in  sen lähestymistapa aineis
toonsa nähden on lähteiden oikeellisuuden ja todistusvoiman sel
vittäminen eli lähdekritiikki. Tämä 1 ähdekriittinen asennoituminen on 
itse arkistotyössä materiaalia järjestettäessä ja luetteloitaessa 
merkittävä työväline. Tutkimuksen muu vaikutus arkistotyöhön tulee 
näkyviin erityisesti seulonnassa: mitä tuotetuista asiakirjoista säi
lytetään ja mitä hävitetään. Tutkimuksen tarpeet on pyritty  takaamaan 
sillä, että korkeimmalla tasolla seulontapäätöksiä tekeviltä v ir
kamiehiltä edellytetään itseltään tutkijakoulutusta. Mutta myös itse 
arkiston järjestämisen ja luetteloinnin sekä erilaisten erikois- 
hakemistojen laatimisen tu lis i perustua tutkimuksen tarpeisiin ja 
arkistotyöntekijöiden olisi tunnettava niitä perusteita, jo illa  tu tk ija t 
asiakirjoihin sisältyviä tie to ja  hakevat. Tutkimuksen tarpeet nousevat 
siis varsin keskeisesti arkistotyötä järjestäväksi tekijäksi (Rastas 
1987, 56-61).

Arkistotoimen oppikirjassa päädytään lopussa käsittelemään arkiston 
tietopalvelua ja vertaamaan sitä kirjastolaitoksen harjoittamaan 
vastaavaan palveluun (Rastas 1987, 209-211). Jo aiemmin oppaassa 
todetaan asiasisällön mukaisen arkistointiperusteen olevan lisään
tymässä asiakirjojen muodollisen arkistointiperusteen rinnalla arkis- 
totyypistä riippumatta. Tässä perusteen muutoksessa ollaan tulossa 
kohti k irjasto lasta aineiston jäsentämistapaa. Vertaillessaan tie to 
aineiston luonnetta näissä kahdessa instituutiossa. Rastas sanoo ettei 
arkiston tietoaines ole niin laajaa kuin kirjaston (k irja llisuus- 
palvelun) tarjoama aineisto on. Arkiston sisältämä tie to on tarkoitettu 
organisaation omaan käyttöön ja se on luonteeltaan ainutkertaista 
primaaritietoa, jota ei juuri muualta ole saatavissa kuin tästä 
organisaation omasta arkistosta. Aineiston suurin osa on lisäksi sen 
tyyppistä, että sen sisältämää tietoa tarvitaan harvoin ja lyhyen
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aikaa.

Oppaan mukaan arkisto on yleensä suhteellisen passiivinen tie to 
palvelussaan niin, että arkistonhoitaja odottaa tiedontarvitsijan yh
teydenottoa ja e tsii tietoa vain pyydettäessä. Kirjaston tai in for
maatikon rooliin kuuluu tiedon tarjonta, aktiivinen hakeutuminen 
käyttäjiä kohti. Aktiivisuuden esteenä pidetään arkiston tapaa jä r
jestää aineistonsa muodollisin perustein, joka rajoittaa tietopalvelun 
mahdollisuuksia toim ittaa käyttä jille  heidän haluamiaan asiakirjoihin 
sisältyviä tietoja. Arkiston tietopalvelun kehittäminen nähdään mah
dolliseksi ja toivottavaksi tapahtua yhdessä muun informaatiopalvelun 
kanssa ja tietosisältöperusteinen aineiston ark isto in ti- ja rekis
teröintijärjestelmä nähdään kehittämisen edellykseksi (Rastas 1987, 
211). '

A rkisto-kirjasto toimintayhteisössä, suomalaisessa työväenliik
keessä, on arkistotoiminta ollu t ensisijaista toimintaa ja kirjaston 
toiminta on ollut s ille  alisteista. Toimintayhteisön henkilöstö on 
jäsentänyt aineiston arkistollisesta, organisaatiolähtöisestä näkö
kulmasta (tämä on ehkä muutoinkin vallitseva jäsentämistapa 
työväenliikkeessä) ja tästä syystä varsinkin kirjastoaineistoon 
sisältyvää tietoa on jäänyt runsaasti käyttäjien ulottumattomiin.

Jos arvioidaan toimintayhteisön vahvoja ja heikkoja puolia, niin 
vahvuudeksi asettuu se tosiseikka, että kummallakin työväenliikkeen 
arkistolla on ollu t hallussaan vuosien mittaan työväenliikkeen 
intresseistä lähtien muodostetut ja kartutetut k irjasto t, joissa on 
säilynyt h istoria llisesti merkittävää erikoisaineistoa, kuten luvusta
2.3. edellä ilmenee tarkemmin. Kokoelmat on arvioitu sen laatuisiksi 
sisällöltään, että n iillä  on nähty olevan merkitystä erityisesti 
historian tutkimukselle.

Toimintayhteisön heikkoja puolia on ollut nimenomaan kirjaston kan
nalta sen arkistopainotteisuus, joka pahimmin on heijastunut Työväen 
arkiston kirjaston olemassaoloon siten, että kirjasto jä i parik- 
sikymmeneksi vuodeksi kokonaan vaille hoitoa. Kun kirjastoam



38

m atillis ia  resursseja ei o llu t mahdollista jo aiemminkin mainituista 
lainsäädännöllisistä syistä saada toimintayhteisöön, a le ttiin  arkis
tojen puolella k irjasto t kokea yhä suuremmaksi ongelmaksi ja halut
t iin  suuntautua toimintojen erottamiseen omiksi kokonaisuuksikseen. 
Toimintojen tavo itte ita erottavat tek ijä t olivat vähitellen kehittyneet 
selvemmiksi kuin aikoinaan toim intoja yhdistäneet tekijät.

Työväenliikkeen eri yhteisöillä ja in tressip iire illä  nähtiin olevan 
voimavaroja, jotka olisi tarkoituksenmukaista yhdistää yhteisen k ir
jastohankkeen taakse, jo lla  kirjasto saatettaisiin arkistotilasta uu
delleen ammatillisesti hoidetuksi ja johdetuksi kirjastoksi pal
velemaan tuekseen muodostettavan taustaorganisaation monenlaisia 
tiedontarpeita. Tämä näyttäytyi mahdollisuudeksi. Samalla tähän mah
dollisuuteen itseensä sisältyi riski, joka näkyi epäilyinä siitä  ettei 
kaikkia mukaan kaavailtuja yhteisöjä saataisikaan suosiolliseksi 
hankkeelle ettei n iille  pystyttäisi perustelemaan kirjaston ta r
peellisuutta ja käytettävyyttä kaikkien oman toiminnan kannalta.

Riskiksi tunnistettiin pysyvän rahoituksen järjestyminen, koska se 
luonnollisesti oli ensimmäinen edellytys kaavaillun kirjaston muo
dostamiselle ja kehittämiselle ja jatkuvalle toiminnalle. Suunniteltu 
kirjasto olisi edelleen luonteeltaan tavallaan yksityinen, jossain 
mielessä kansalaisliikkeistä" kootun taustaorganisaation ylläpitämä 
eikä siten mihinkään julkisen hallinnon verkostoon kuuluva. Rahoi
tuksen kaavailtiin järjestyvän osin taustaorganisaation eri yhteisöiltä 
ja osin opetusministeriön budjettivaroista. Suunnittelun haasteeksi 
asettui siten taustaorganisaation kokoaminen ja motivoiminen hank
keeseen ja itse tulevan kirjaston suunnitelma.

4.2. Järjestämätön tie to saavutettavaksi kirjastopalveluin

Tilannearvion tai tila-analyysin jälkeen on ryhdyttävä käsittelemään 
to is ta  s tra te g is ta  pääkysymystä: m ih in  pyrim m e? Tässä
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vaiheessa on määriteltävä suunnittelun tavoitteet lähtien liikkeelle 
toiminta-ajatuksen hahmottamisesta ja edeten tavoitte isiin, joiden 
avulla asetettua toim inta-ajatusta pyritään toteuttamaan. Myös to i
minnan kohteet on löydettävä ja määriteltävä ja mahdollisten esiin 
nousevien ongelmien ratkaisemiseksi olis i kehiteltävä eri ratkai
suvaihtoehdot.

Toinen selvitys työväenliikkeen kirjastosta asetti lähtökohdaksi 
tämän päivän mittapuun mukaisen modernin kirjaston konstruoimisen. 
Perussoluna olevien yhdistettävien arkistojen kirjastojen kokoelmat 
sisälsivät historiaan painottuvaa, tieteelliseksi luokitettavaa aineis
toa. Tästä perustasta muotoutui uuden kirjaston to im in ta -a ja tu k 
seksi seuraava:

Työväenliikkeen kirjaston tarkoituksena on toimio työväestön 
hi st orion jo  työväenliikkeen hi st orien tieteellisenä erikoiskirjastona, 
jolloin se hankkii ja  asettaa käyttöön tämän erityisalueensa 
kirje!¡/suut t a ja  muuta aineistoa sitä tarvitsevien hyödynnettäväksi

Kyseisen toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi k irjasto lle  asettuivat 
seuraavat kolme päämääräluontoista tavoitetta.

1) erityisalueen mukainen aineiston hankintapolitiikka,

2) arkistoista siirtyneiden kokoelmien hoito ja käyttökuntoon saatta
minen .

3) kehysorganisaation eli Työväenperinne ry:n ja sen jäsenjärjestöjen 
tiedontarpeiden palveleminen .

Uuden kirjaston erityisalueeksi m ääriteltiin siis työväestön historia 
ja työväenliikkeen historia. Yksityiskohtaisemmin eriteltynä se näytti 
sisältävän ainakin seuraavat aihekokonaisuudet:

oo työväestön/työväenluokan muodostuminen
-  koostumus/rakenne ja siinä tapahtuvat muutokset
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(esi m. 1 uokkarakennetutki mukset)

-  sosiaalinen asema, elinolot, tavat, työväenkulttuuri osakult- 
tuurina (esim. elämäntapatutkimukset)

oo to im in ta  tämän väestönosan hyväksi, sen taistelu oikeuk
siensa puolesta > liik ke e n  h is to r ia

-  järjestäytynyt yhteiskunnallinen liike: ammatillinen ja po
liittinen
— muotoutuminen, tavoitteet, toiminta

- osana Suomen historiaa ja työväenliikkeen kansainvälisyyttä 

oo työväenliikkeen a ja tusm aailm a ja  maailmankatsomus

-  filosofia, ideologia, aatteet ja opit

Tämän aihekokonaisuuserittelyn mukaan historiatieteestä rajautuivat 
hankintapolitiikan kohteiksi poliittinen historia, sosiaali- ja talous
historia ja kulttuurihistoria.

Kun Työväenliikkeen kirjaston toiminnan yhdeksi tavoitteeksi asettui 
myös kehysorganisaation tiedontarpeiden tyydyttäminen, seurasi s iitä  
vaatimus hankintapolitiikan alan laajentamisesta yhteiskuntatie
teisiin. Kehysorganisaatioon ‘ kuuluvien ammattiyhdistysliikkeen ja 
poliittisen työväenliikkeen järjestöjen tiedonintressin nähtiin olevan 
työelämään liittyvässä tutkimuksessa, sen muutoksia, niinkuin laa
jemminkin koko yhteiskunnan mitassa tapahtuvia muutoksia, ana
lysoivassa tutkimuksessa. Hankintapolitiikan kohteiksi m ääritettiin 
yhteiskuntatieteistä sosiologia, sosiaalipolitiikka ja kansantalous
tiede. Näihin kehysorganisaation tiedontarpeisiin paneudutaan tar
kemmin seuraavassa kehittymisvaihtoehtoja punnitsevassa osuudessa.

Työväenkirjastojen historian moraalinen velvoite olennoituu trad i
tioiden kunnioittamisen vaatimuksessa, joka ilmaistaan sekä arkis
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tonhoitajien Lahtisen ja Nirhamori Työväenliikkeen kirjastotoimen 
kehittämistä koskeneessa muistiossa, että Matti Simolan ensim
mäisessä selvityksessä. Tästä syystä uuden kirjaston toiminnan 
yhdeksi tavoitteeksi k ir ja ttiin  siirrettävien arkistojen kirjastojen 
hoitaminen. Konkreettisesti oli kysymys ensiksi sen periaatteellisen 
päätöksen tekemisestä, että kumpikin kokoelma säilytetään omina 
kokonaisuuksinaan. Toiseksi oli kysymys niihin kohdistuvasta koko
elmatyöstä, joka varsinkin Työväen arkiston kirjaston suuren nide- 
määrän ja pitkän hoitamattomuuden kauden vuoksi vo itiin  arvioida 
aikaa ja resursseja vieväksi projektiksi. Kokoelmat oli s iis 
inventoitava aineistoissa olevien puutteiden rekisteröimiseksi täy
dennyshankintoja varten, toisaalta myös poistojen suorittamiseksi, 
jo tta  päällekkäisyys materiaalissa voitaisiin eliminoida.

Tiedon löydettävyys on sidoksissa hakustrategioiden loogisuuteen ja 
niiden sisältämiin mahdollisimman monipuolisiin näkökulmiin k ir 
jaston kokoelman sisältämässä aineistossa. Toimivan hakustrategian 
luominen puolestaan edellyttää loogista ja tarkoituksenmukaista 
aineiston etukäteisjäsentämistä ja tallennusjärjestelmää, jonka 
perusta on luokituksessa. Kummankin arkiston kirjaston kokoelmien 
luokitusta on hiottu itsenäisesti ja omaa tarvetta lähtökohtana pitäen. 
Luokitustyön perustana on kummassakin tapauksessa pidetty UDK- 
luokitusta. Kun mikä tahansa luokitusjärjestelmä rakentuu omalle 
sisäiselle logiikalleen ja s ille  on ominaista asioiden esittäminen 
hierarkkisina suhteina, voi erilaisten sovellutusten tekeminen helposti 
hävittää tai muuttaa tätä sisäistä logiikkaa ja hierarkkisuutta. 
Arkistojen kirjastoissa on yhdistelty luokkia tai muodostettu 
kokonaan uusia omasta ajattelusta käsin. Esimerkiksi jä rjes tö ille  ja 
organisaatioille on tehty omia luokkia (vrt. arkistonmuodostaja 
jäsentäjänä). Näin luokituksesta on muodostunut epätasainen ja paik
kapaikoin fragmentaarinen.

Kun suunnitellulla k irjasto lla  oli määritelty erityisalueensa, jo lta  sen 
tu lis i hankkia aineistoa mahdollisimman kattavasti ta rv its ijo ille , 
asettuu s ille  seuraavaksi vaatimus hyvien tallennus- ja haku
järjestelmien kehittämisestä. Luokitusjärjestelmän eritte ly  yllä kä
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si tel ly t ongelmat huomioonottaen ja suuntautuminen uuden kokoelman 
luokitusratkaisun etsimiseen, esite ttiin  tehtäväksi yhteistyössä 
aihealueiltaan läheisten tieteellisten kirjastojen kanssa, jo ita  tässä 
tapauksessa olivat ennen muuta Helsingin yliopiston kirjasto 
humanististen tieteiden keskuskirjastona sekä Eduskunnan kirjasto ja 
Tampereen yliopiston kirjasto yhteiskuntatieteellisinä kirjastoina. 
Mahdollisimman vahvan kirjastoammatillisen asiantuntemuksen 
käyttöä painotettiin luokituksen kehittelytyössä viittaamalla 
arkistoluokituksen erila is iin  rakentumisperusteisiiri ja toisaalta 
siihen, että haku arkistoaineistosta on niinikään jossain määrin eri 
tyyppistä kuin kirjastoaineistoon kohdistuva haku.

4.3. KehiUymisvaihtoehdot strategioina

Seuraava strateginen pääkysymys kuuluu: m iten  saavutamme 
päämäärät? Kysymyksen vastauksena syntyy strategia, menet
telytapa ja lähestymistapa, jo lla  asetetut tavoitteet on mahdollista 
saavuttaa ja päästä haluttuihin tuloksiin. Toimintojen resurssivaa- 
timusten arvioiminen ja esittäminen, budjetointi, kuuluu tähän vai
heeseen. Kuten johdannossa todettiin, niin tässä työssä ei kuitenkaan 
puututa resurssointiin. "

Kun Työväenperinne ry käynnisti työväenliikkeen kirjaston suunnit
telun täyttääkseen sääntöjensä 2. pykälän velvoitteen työväenliikkeen 
AesAuskirjaston ylläpitämisestä, oli jo fyysisesti olemassa kaksi 
kirjastoa kokoelmineen, joiden toimintaympäristönä oli arkisto ja oli 
olemassa käyttäjäkunnan ydinjoukko, joka koostui lähinnä his
toriantutkijo ista ja historian opiskelijoista. Periaatteessa oli mah
dollista tyytyä kahden kokoelman fuusioimiseen ja sen käyttökuntoon 
saattamiseen ja käyttäjien ydinjoukkoon. Tai sitten oli mahdollista 
pyrkiä laajentamaan käyttäjäkuntaa ja modernisoida kirjaston pal
veluita, saattaa työväenliikkeen kirjastotoimintaa ikäänkuin koko
naisuudessaan nykyaikaisemmalle tasolle arkistonomaisuudesta. Koi-
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mas vaihtoehto oli lähteä miettimään, mitä avautuisi keskuskirjaston 
roolista kehysorganisaatiossa.

Näistä vaihtoehdoista oli mahdollista rakentaa kolmivaiheinen stra
tegia kirjastohankkeen kehittämiseksi ja eteenpäinviemiseksi (päätöfc- 
ksenteon opu), jossa toiminnan tavoitteet ja laatu nousevat asteittain 
korkeammalle vaihtoehdosta toiseen edettäessä. Näitä kolmea to i
sistaan kasvavaa vaihtoehtoa käsitellään seuraavaksi kutakin erikseen.

4.3.1. "Perinnekirjasto”

Kyseinen käsite esiintyy tällaisenaan kirjastohanketta koskevissa 
asiapapereissa vain kerran. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskun
nallisen arkistosäätiön antamassa lausunnossa Matti Simolan sel
vityksestä mainitaan, että suunniteltavan “kirjaston toimenkuvassa 
tulee alusta lähtien olla mukana sekä perinnekirjestcm että tfete- 
opdZveh/iditoksen tehtävät“. Käsite ei ole kirjastoterminologisesti
virallinen, mutta tässä suunnitteluprosessissa ymmärrettävä ja ha
vainnollistava. Toisessa kirjaston suunnittelemiseksi tehdyssä selvi
tyksessä (Nikander, 1985) käsitettä käytettiin hankkeen toteuttamisen 
minimitasoisesta vaihtoehdosta, joka katsottiin ensimmäiseksi stra
tegiseksi toimintavaihtoehdoksi.

Perinnekirjastoksi kutsuttu, toimintavaihtoehto merkitsi tiivistäen 
sitä, että olennaisinta on järjestää ja jäsentää tähän asti käyttäjien 
saavuttamattomissa ollu t arkistojen kirjastojen aineisto ja sen- 
jälkeen yhdistää kyseiset kokoelmat ja varata näin syntyneelle 
k irjasto lle  tarvittavat resurssit. Kun hankintapolitiikka kohdistuisi 
erityisalueen määrittelyn mukaisesti kattavasti kotimaisen ja va li
koiden tärkeimmäksi koetun ulkomaisen työväestön (luokka/väes
tönosa) ja työväenliikkeen historian aineistoon, niin käyttäjäkunnan 
ydinjoukon palvelua olisi parannettu tuntuvasti. Parannusta vallin
neeseen tilanteeseen merkitsi jo sinällään arkistotoimen ja k irjas
totoimen irrottaminen omiksi toimintakokonaisuuksikseen, mikä sei-
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västi ilmaistunkin arkistojen toimesta mahdollisuutena keskittyä 
muutoksen jälkeen täysipainoisesti varsinaiseen omaan työhönsä, joka 
koetaan ainakin osaltaan perinnetyöksi.

Perinnekirjaston idea noussee paitsi itse hankkeen perustana olevien 
kokoelmien iästä ja aineiston sisällöstä myös siitä , että hankkeen 
käynnistäjänä ja suunnitteluprosessin päättävänä organisaationa on 
järjestö, joka on perustettu nimenomaan työväenliikkeen perinnetyön 
kokoajaksi. Sama organisaatio määrittää itsensä myöhemmin vielä 
uuden kirjaston ylläpitäjäksi, s iitä  tulee jäsenyhteisöineen kirjaston 
kehysorganisaatio. Tällä tavoin kirjaston suunnittelu kulkee perin
netyön alaisuudessa rinnan arkistotyön tukemisen ja museohankkeen 
suunnittelun kanssa (vrt. Työväenperinne ry:n säännöt). Vaikka perus
te llusti voidaankin sanoa, että kirjasto on ihmiskunnan muisti, on k ir
jaston kokoelmiensa ja palvelujensa kautta oltava kiinni “reaa
liajassa“ ja toisaalta sen aineistojen kautta on nähtävä myös tule
vaisuuteen.

Helsingin yliopistossa tehtiin 1985 selvitys humanistitutkijoiden 
työtavoista. Tutkijajoukkoon kuului filologeja, ku lttuurin tutkijo ita , 
kirjallisuudentutkijoita, filosofeja ja historiantutkijoita. Selvityk
sessä kyseltiin mm. heidän kirjaston käytöstään. Tutkimusjoukon 
48:sta tutkijasta 44:llä oli primaarilähteinään painettuja julkaisuja 
jossain muodossa. Pelkästään arkistoaineistoa primaarilähteinään 
käytti kaksi historiantutkijaa ja 20 tutkijaa koko joukosta käytti sekä 
painettuja julkaisuja että arkistoaineistoa. Sekundaarilähteinä lähes 
kaikilla oli painettu kirjallisuus sekä monografioina että aika
kauslehtiartikkeleina (Tuori 1988, 74).

Tutk ijo ilta  kysyttiin niinikään, miten he saavat tie to ja  tutkimuk
selleen tärkeistä julkaisuista. Esitetyistä vaihtoehdoista heidän oli 
nimettävä kolme itselleen tärkeintä ja kaksi vähiten tärkeää tapaa. 
Tietyn pisteytyksen mukaan laskien näyttäytyi ylivoimaisesti tä r
keimmäksi tavaksi artikkelien ja kirjojen kirja llisuusviitte iden läpi
käyminen. Seuraavaksi merkittävin tiedonsaantitapa olivat biblio
grafiat ja sitten keskustelut toisten alan tutkijoiden kanssa. Kirjaston
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luettelot osoittautuivat suhteellisen käytetyiksi ja kirjaston avo
hylly illä  olevien kirjojen selailu tuotti muutamille hyviä vihjeitä. 
Indeksi- ja abstraktijulkaisut osoittautuivat selvästi vähemmän tä r
keäksi tavaksi etsiä tie to ja  tutkijan mielenkiintoalueen k ir ja l
lisuudesta ja ATK-pohjaisia tiedonhakuja ei ollut kukaan tu tk i
musjoukosta maininnut itselleen tärkeäksi välineeksi (Tuori 1988,
75-76). ’

NORDINFOn kaikkia Pohjoismaita koskenut samantyyppinen huma- 
nistitutkijoiden tiedonhankintatapojen selvitys antaa samansuuntaisia 
tuloksia (Ks. Lönnqvist 1989, 49-54). Tässäkään kohdejoukossa (65 
humanistitutkijaa) ei erityisesti luotettu ATK-pohjaisiin tiedon
hakuihin. Muutama harva tu tk ija , joka oli teettänyt hakuja ei ollut 
kovinkaan innostunut haun tuottamista tuloksista. Lönnqvistin rapor
toinnin mukaan osoittautui bibliografioiden tuntemus tässä tu tk i
jajoukossa yllättävän matalaksi ja niitä käytettiin lähinnä to is 
sijaisina apuvälineinä kontrolloitaessa sitä, ettei mitään olennaisia 
lähteitä ollut jäänyt löytymättä muulla tavoin tapahtuneessa varsi
naisessa haussa. Pääasiallinen lähteiden jä ljittäm isen tapa on tä
mänkin selvityksen mukaan, varsinkin varttuneempien ja etab
loituneiden tutkijoiden joukossa, artikkelien ja kirjo jen k ir ja l
lisuusviitteiden läpikäyminen (Lönnqvist 1989, 53-54).

Kyseisessä selvityksessä tu li näkyviin myös bibliografioiden ja indek
s i- ja abstraktijulkaisujen arvostuksen ero, kun kysyttiin miten tu t
k ija t olivat käyttäneet Helsingin yliopiston pääkirjastossa esillä 
olevia tiedonhaun apuneuvoja. Tutkimusjoukon 48:sta tutk ijasta  41 oli 
käyttänyt bibliografioita, mutta vain 13 indeksi- ja abstraktiju l
kaisuja. Tästä tuloksesta tehdään se johtopäätös, että humanis- 
titutkijo iden kannalta niin indeksi- ja abstraktijulkaisut kuin ATK- 
pohjaiset tiedonhautkin ovat puutteellisia senvuoksi, että ne sisäl
tävät pääasiassa vain uudempaa aineistoa (Tuori 1988, 76).

Kaikenkaikkiaan humanistitutkijat näyttävät tarvitsevan ulottuvillaan 
laajaa aineistoa vaikkeivät he sitä kaikkea välittömästi hyödyn
täisikään. Niinikään k irjasto t osoittautuvat aineiston hankinnan kan-
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naita keskeisimmiksi paikoiksi, etenkin uudemman tutkimuskir
jallisuuden suhteen. Selvityksessä testattu olettamus siitä , että 
humanistien tutkimuksessaan tarvitsema kirjallisuus ei vanhene 
nopeasti, näyttäisi pitävän paikkansa. Oletusta tukee selvityksen 
tekijöiden mukaan mm. se seikka, että yliopiston pääkirjaston koko
elmista tu tk ija t käyttivät yhtä paljon avokokoelmaa ja pääasiassa 
vanhempaa ulkomaista k irja llisuu tta  sisältävää yleiskokoelmaa (Tuori 
1988,76).

Varsin mielenkiintoiselta tuntuu kyseistä selvitystä raportoivan 
artikkelin lopussa esitetty tulkinta, jonka mukaan informaatiopal
velujen välttäminen humanisti tutki joiden keskuudessa se litty is i itse 
tutkimusaineiston etsimisen ja valitsemisen prosessin luonteesta. Se 
koetaan niin elimelliseksi ja tärkeäksi osaksi tutkimusprosessia, 
ettei tu tk ija  katso voivansa siirtää sitä kenenkään muun tehtäväksi, ei 
esimerkiksi kirjastohenkilökunnan tehtäväksi (Tuori 1988, 77). 
NORDINFOn selvityksessä toistuu sama havainto, mutta se saa enem
män selitystä nimenomaan varttuneempien tutkijoiden tiedon
hankintatapojen eritte lystä. Kirjallisuuden ja lehtiartikkeleiden 
lähdeluetteloiden avulla mahdollistuu ns. “ketjuhaku" (kedjesökning), 
jossa yksi vihje johtaa moniin uusiin vih je isiin lähes loputtomasti. 
Nämä vihjeet ohjaavat niinikään moniin eri suuntiin ja nimenomaan 
tutkijan omaa ammattitaitoa on se, että hän osaa etsiytyä oikeille 
jä ljille . Lähdeviitteiden arvo ja käyttökelpoisuus määräytyy s iitä  
kontekstistä, jossa ne esiintyvät ja tätä arviointia voi tehdä vain 
tu tk ija  itse (Lönnqvist 1989, 53).

Toisaalta tämän pohjoismaisen selvityksen mukaan kuitenkin 
humanisti tutki jä t arvostivat varsin korkealle erityiskirjasto jen pal
velut, jos niiden kunnianhimoisena tavoitteena on ylläpitää e ri
tyisalueensa kokoelma mahdollisimman kattavana (“närmaste hel- 
täckande") (Ks. Lönnqvist 1989, 52).

Perinnekirjastoksi kutsuttu Työväenliikkeen kirjaston toimintavaih
toehto näyttäisi saavan lisää perusteluja tuekseen tästä huma- 
nistitutkijoiden työtapoja koskevasta selvityksestä. Jos jatketaan
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toisen strategisen pääkysymyksen pohtimista, s iis tavoitteiden mää
ritte lyä  sen kysymyksen kautta, mihin pyritään, joudutaan pohtimaan 
myös toiminnan kohteita. Keitä ovat Työväenliikkeen kirjaston to i
minnan kohteet, kirjaston käyttäjät?

Matti Simolan selvityksen mukaan he ovat tu tk ijo ita , opiskelijoita, 
to im itta jia  ja "asianharrastajia”, joiden ymmärretään tässä yhtey
dessä tarkoittavan ns. “ruohonjuuritason tu tk ijo ita " tai “työ lä istut- 
k ijo ita “. Tällaista "ruohonjuuritason tutkijaa" edustaa esimerkiksi Me
tallityöväen Liiton turkulaisen ammattiosaston 49:n historiankir
joitusprojektissa mukana ollut levyseppä. Hän kulki yliopistotutkijan 
mukana haastattelemassa veteraaneja, kokosi materiaalia ja toimi 
tulkkina ammatillisen sanaston ymmärtämisessä.

Tämä käytäntö toteuttaa tavallaan ns. tutkivien opintopiirien ideaa, 
jossa esimerkiksi saman ammattiosaston jäsenet voivat ryhtyä 
tutkimaan oman paikkakuntansa teollisuuden tai teollisuusyrityksen 
historiaa kokoamalla jäsentyneesti aiheeseen liittyvää, mahdol
lisimman monenlaista materiaalia. Aineiston eritte lyn ja opiskelun 
avulla löytyvät h is to ria lliset kehitystekijät ja koko prosessilla on 
parhaimmillaan merkitystä vaikkapa ammattiyhdistysliikkeen itse 
ymmärrykselle. Tutkivien opintopiirien ideaa y r ite tt iin  soveltaa 
Suomessakin, erity isesti 80-luvulla, Ruotsin mallin mukaan esim. 
Paperityöväen Liitossa ja Metallityöväen Liitossa, mutta samalla 
tavoin suosituksi se ei ole meillä tu llu t (vrt. Lindqvist: Gräv där du 
star). .

Toim ittajat mainitaan kaavaillun kirjaston käyttäjäkuntana tu tk i
joiden, opiskelijoiden ja asianharrastajien eli "ruohonjuuritason tu t
kijoiden" ohella. Ginmanin journalistien tiedonhankinnan malleista 
tekemän tutkimuksen mukaan kirjaston käyttö näyttelee heidän am
mattikäytännössään varsin vähäistä osaa. Vaikka sekä suomalaisiin 
että ruotsalaisiin lehtim iehiin kohdistunut tutkimus osoittaa heidät 
yksityishenkilöinä vapaa-aikanaan suhteellisen aktiiv is iks i k ir -  
jastonkäyttäjiksi, he eivät työssään koe kirjastoa oikeastaan edes 
potentiaaliseksi tiedonlähteeksi.
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Asennoituminen paljastuu esimerkiksi vastauksissa kysymykseen, 
haluaisivatko to im itta ja t saada opastusta kirjastonkäytöstä kaikkine 
sen tarjoamine mahdollisuuksineen. Suunnilleen puolet kummankin 
maan tutkimusjoukosta ilm aisi tuntevansa jonkinlaista mielenkiintoa 
tällaiseen koulutukseen. Kielteisesti vastanneet perustelivat asen
noitumistaan joko jo aiemmalla tietämyksellään tai sitten sillä, 
etteivät he pitäneet kirjastoa itselleen työssään edes potentiaalisena 
tiedon hankintakanavana (Ginmari 1983, 216).

Ne to im itta ja t, jotka ilm o ittiva t käyttävänsä kirjastoa työssään, 
käyttivät sitä tarvitessaan h istoria llista aineistoa, kuva-aineistoa tai 
tehdessään laajempaa erityisarnkkelia, esimerkiksi matkareportaasia. 
Ginman olettaa tämän mukaan, että kirjasto tulee ajankohtaiseksi to i
mittajan työssä sillo in , kun työ on olennaisesti muuta kuin uu- 
tisraportointia (Ginman 1983,216).

Ajanpuute ja kirjaston s ija in ti etäällä työpisteestä olivat keskeisiksi 
ilm oite ttu ja syitä käyttämättömyyteen. Toimituksen omaa kirjastoa 
ilm o itti moni suullisessa haastattelussa haluavansa käyttää, jos se 
olisi hyvin varustettu, jo llo in siellä olisi ideoiden luomiseen s t i
muloivaa aineistoa ja toisaalta käsikirjastoaineistoa, jonka avulla 
voisi tarkistaa erila isia yksittä isiä faktoja. Keskusteluissa kävi vielä 
ilm i, että jos talon ulkopuolista kirjastolaitosta käytettiin hyväksi, 
oli se useimmin yleinen kirjasto kuin e rity is - tai tutkimuslaitoksen 
kirjasto. Tämä selittynee Ginmanin olettamuksen mukaan työn luon
teesta, joka on yleisölle kirjo ittam ista. Tällöin jostain e rity is - 
näkökulmasta pienille asiantuntijajoukoille tuotetut tutkimukset mie
luummin työläinä lähestyttävinä vaihdetaan valmiiksi populaarimpaan 
aineistoon (Ginman 1983,217).

Toimittajan työn nopeatempoisuus, erityisesti uutistyössä, vaikuttaa 
tiedontarpeen luonteeseen ja hankintatapoihin niin, että tiedontarve on 
voittopuolisesti kertaluonteista, yksittäisten faktojen tarkistusta ja 
paljon harvemmin mahdollisuutta paneutua aineiston etsimiseen ja 
siihen syventymiseen laajempien artikkeleiden tai reportaasien teke-
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rnisen yhteydessä. Ginmanin tutkimuksen perusteella kuva to i
m ittajasta kirjastonkäyttäjänä hahmottuu tällaiseksi.

Historiantutkija näyttää edelläolevan perusteella olevan joukosta 
ainoa, joka tarvitsee kirjastoa varsin keskeisesti tiedonhankin
nassaan, mutta kirjastonkäyttäjänä hänkin on mieluummin omatoi
minen ja hän turvautuu lähinnä kirjaston perinteisiin palvelumuo
toihin, koska hänen mielenkiintonsa painopiste on vanhassa aineis
tossa, jota taas ei voi jä ljittä ä  esim. ATK-puhjaisilla tietokanta
palveluilla. Jos siis kaavailtavan uuden kirjaston toiminnan kohde
joukkoa, käyttäjäjoukkoa ei haluta laajentaa, tuntuvat Simolan selvi
tyksessä tehdyt rajaukset modernimman tietopalvelun poissul
kemisesta tästä näkökulmasta perustelluilta ja itse perinnekir- 
jastovaihtoehto sinänsä minimivaihtoehtonakin merkitsee kehitystä 
entiseen nähden. Mutta jos kirjaston kehittämisvaihtoehdoissa lähde
tään s iitä  mahdollisuudesta, että toiminnan kohteeksi olisi saatava 
mahdollisimman suuri osa kehysorganisaation jäsenyhteisöistä, ase
telma muuttuu.

4.3.2. Tieteellinen erikoiskirjasto, joka avautuu historiasta tähän 
päivään

Jos uuden kirjaston käyttäjäkuntaa halutaan laajentaa, joudutaan 
käsittelemään toisenlaisia tiedontarpeita ja tiedonhankintatapoja kuin 
olivat edellä kuvatut humanististen tutkijoiden tiedontarpeet ja 
työtavat. Jos työväenliikkeen kirjaston halutaan ottavan toimintansa 
kohteiksi kehysorgansaationsa jäsenyhteisöt mahdollisimman laajasti, 
on ratkaistava, miten edetään historia llisten kokoelmien aktivoin
nista, joka sinänsä merkitsisi jo tie ty lle  käyttäjäkunnalle suunnatun 
palvelun parantumista, päivänkohtaisemman, reaaliajassa liikkuvan 
tiedontarpeen tyydyttämiseen. Tällöin joudutaan pohtimaan tehtävien 
laajentamista pelkästään kirjaston kokoelmaan pohjautuvista lainaus- 
ja neuvontapalveluista modernia tietotekniikkaa hyödyntävään 
informaatiopalveluun tai tietopalveluun.
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Kehysorganisaation (Työväenperinne ry:n) jäsenyhteisöt muodostuvat 
poliittisen työväenliikkeen järjestöistä, ammattiyhdistysliikkeen 
järjestö istä, työväenliikkeen sivistysjärjestöistä, urheiluliikkeestä 
ja joistakin työväenliikkeen liikelaitoksista. Kun urheiluliikkeen puo
lella koetaan, että olemassaoleva Urheilukirjasto tyydyttää parhaiten 
heidän tiedontarpeitaan omalla intressialueellaan ja kun liikelaitosten 
tiedontarpeet viittaavat olennaisesti muualle kuin kirjaston kaavailtu 
erityisalue, jäävät poliittisen liikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen 
sekä sivistysjärjestöjen tiedonintressit uuden kirjaston kannalta 
mahdollisiksi.

Suomen am m attiliitto jen keskusjärjestö - SAK ry. tee ttä tti Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen ATK-palvelutoimistolla vuorina 1984 
tutkimuksen oman organisaationsa tietohallinnon kehittämisestä 
(Suvanto; Ehdotus SAK:n tietohallinnon kehittämiseksi, 1984). Tut
kimusselosteesta käy ilm i, että ammattiyhdistysliikkeen keskeisin 
henkilöstöryhmä eli to im its ija t työskentelevät pa ljo lti erilaisen s i
säisesti syntyvän aineiston kanssa. Tällaista aineistoa ovat mm. 
pöytäkirjat, raportit, muistiot, asiakirjat ja monenlaiset selvitykset. 
Aineistoja kertyy niinikään mukanaolosta useissa ammattiyhdis
tysliikkeen ulkopuolisissa työryhmissä, komiteoissa ja muissa vas
taavantyyppisissä elimissä. Kyseinen tutkimusseloste on itseasiassa 
tarvekartoitus, jonka pohjalle rakentuu ehdotus tietohallinnon kehit
tämisestä niin, että esimerkiksi juuri edellä esitetyn kaltaiseen 
materiaaliin sisältyvä tieto olisi vallinnutta tilannetta paremmin ja 
jä rjeste lm ällisesti etsien löydettävissä ja saatavissa käyttöön.

Ammattiyhdistysliikkeessä työskentelevien tiedontarve kohdistuu 
edellisten aineistojen lisäksi monenlaiseen tilastotietoon, jota ta rv i
taan tueksi työehtosopimusneuvotteluissa. Näitä tilasto ja  ovat eri
laiset palkkatilastot, niin kotimaiset kuin esim. OECDm tilasto t, ta
loudellista kehitystä kuvaavat tilasto t, yritys tilas to t, työ llisyysti- 
lastot jne. (Suvanto 1984, 11). Näiden aihealueiden tilasto ja  kootaan 
ja työstetään niin SAKissa kuin ammattiliitoissakin paljon omin voi
min, mutta tehokkaimmin tämäntyyppistä tietoa on saatavissa ATK-
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pohjaisista tietokannoista.

Totta on kuitenkin, että aivan sellaisenaan ei kaikkea tilas to - 
tietokantojen sisältämää tietoa voida käyttää vaan jatkotyöstämistä 
ja muokkaamista tarvitaan. Esimerkiksi palkkatilastojen tila s 
tointiperusteissa esiintyy toisistaan poikkeavia näkemyksiä vaikkapa 
niin, että Tilastokeskuksen perusteiden koetaan olevan liian karkeasti 
erottelevia, jos halutaan vertailla jonkin alan sisäistä palk
kakehitystä, kun ko. alaan kuuluu hyvin monia erityyppisiä toimialoja. 
Tässä omassa "perusmassatiedon" keruussa on s ilt i tehty pääl
lekkäistä työtä, koska varsin huomattava osuus tämänkaltaisesta 
tiedosta olisi o llu t saatavissa muokattavaksi olemassa olevista jä r
jestelmistä.

Tietohallintoraportin mukaan parilla SAK:n osastolla kaivattiin tie to 
palvelua, jonka avulla pystyisi seuraamaan osastolla muotoutunutta 
käytäntöä mielekkäämmin oman alan ilmestyvää k irja llisuu tta  ja 
tutkimusta. Muotoutunut käytäntö tarko itti tutkimushetkellä sitä, että 
osaston henkilökunta seurasi Eduskunnan kirjaston ja Helsingin y li
opiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston uutuusluetteloiden ja 
kortistojen avulla ko. kirjallisuuden ilmestymistä (Suvanto 1984, 13
15). Myös SAK:n sosiaaliasiain osastolla ilm aistiin  olevan tarvetta 
tämäntapaiseen jatkuvaan oman aihealueen kirjallisuuden ja tu t
kimuksen ilmestymisen seurantaan.

Poliittis ten puolueiden työntekijöiden päivittäisen tietoympäristön 
voi arvella olevan hyvin paljon edellä hahmotellun kaltainen, vaikkei 
s iitä  olekaan varsinaista raportoitua tietoa saatavilla. Kun heidän on 
seurattava kiinteästi päivänpolitiikkaa, muodostuvat joukkotiedotus
välineet, niin lehdistö, radio kuin televisiokin, keskeisiksi tietoka
naviksi. Toisaalta tiedontarve kohdistuu pa ljo lti ammattiyhdis
tysliikkeen tapaan oman organisaation tuottamiin sisäisiin aineis
toihin. Puolueiden ohjelmatyössä, joka tapahtuu vähän pidemmällä 
aikajänteellä, voi olettaa tarvittavan jonkinasteista tutkimuksel- 
lisempaa otetta tietoon niin, että erilaista pohja- ja taustatietoa on 
työn alkuvaiheissa hankittava käyttöön.
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Työväenliikkeen sivistysjärjestöjen tehtäväkenttää on aikuiskoulutus. 
Muodoltaan se on edelleen opintokerhotoimintaa ja lyhyitä kurssseja 
esim. viikonlopun kestäviä. Keskeistä työssä on opiskelun ohjaus ja 
opinto- ja keskusteluaineistojen tuottaminen. Sivistysjärjestöjen 
työntekijöiden tiedontarpeet löytyvät pedagogiikan, opetusoppien, 
oppimispsykologian ja yleensä kasvatustieteiden alueelta. Toisaalta 
opintoaineistojen ja siten opiskeltavien asioiden aiheet liikkuvat 
talouspolitiikasta, työn psykologiaan, luottamusmiehen aseman kautta 
työlainsäädäntöön, päätyäkseen kirjallisuuden tai valokuvauksen 
opiskeluun. Jokaisen opintoaineiston tuottamiseen tarvitaan paljon 
kulloisenkin aihealueen asiantuntemusta siltäkin huolimatta, että 
aineistoja tilataan ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Aikuiskouluttajan ammattitaitoa puolestaan on hänen tietämyksensä 
siltä , miten alkuinen oppii ja omaksuu uutta ja m illä opetusmene
te lm illä  päästään parhaisiin tuloksiin. Ammattitaidon ylläpitämiseksi 
on seurattava kyseisten alojen uusinta kehitystä. Molemmilla s i
v istysjärjestö illä  on lisäksi kulttuuripoliittinen tehtäväkenttänsä ja 
s iltä  seuraava velvoitus seurata tämän alueen tapahtumista ja kes
kustelua.

Am m attiliitto jen toim itsijoiden klrjalllsuustarpelsta huolehtivat am
m attiliitto jen  eritasoiset kirjastot. Paljon jää tässä mielessä kui
tenkin to im itsijan oman aktiivisuuden varaan. Useimmin U ittojen 
k irjasto t ovat suppeita käsikirjastoja, vaikka toisaalta joku liiton  
yksittäinen osasto, esimerkiksi tutkimusosasto, on saattanut koota 
merkittävän määrän aineistoa omalta mielenkllntoalueeltaan omaksi 
käslklrjastokseen. Tai sitten yhteisön varsinainen kirjasto on hyvin 
suppea, mutta työntekijät ovat kukin muodostaneet tarpeidensa 
mukaan henkilökohtaisia käslklrjastojaan. Näin on mm. Kansan siv is
tystyön Uitossa.

Potentiaalisten klrjastonkäyttäjien määrittely ja varsinkin heidän 
tarpeidensa ennakointi on hyvin ongelmallista. Näin on erityisesti
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silloin, kuri joudutaan lähestymään heitä mahdollisena käyttäjäkuntana 
spekulatiiviselta arki tietämyksen tasolta, ilman dokumentoitua tietoa 
heidän todellisista tarpeistaan ja toiveistaan. Kuitenkin esimerkiksi 
Tammekann pitää käyttäjäkunnan erittelyssä erittä in  keskeisenä to
dellisen käyttäjäkunnan huomioonottamisen lisäksi juuri tätä mah
dollisten käyttäjien joukon arvioimista, koska kehittymisen näköalaa 
ei hänen mukaansa ole olemassa jos pitäydytään vain olemassaolevan 
käyttäjäkunnan tarpeissa (Tammekann 1984, 136).

Todisteena siitä , että esim. työväenliikkeen sivistysjärjestöjen 
suunnalla olisi löydettävissä näitä potentiaalisia käyttäjiä, on erään 
Kansan sivistystyön liiton  työntekijän k irje , jossa hän kaavailee var
sin pitkälle ja selkeästi tietopalvelujärjestelmän rakentamista, tässä 
tapauksessa erity isesti kansandemokraattisen liikkeen sisälle, (ks. 
Perttu Rastaan k irje  25.4.1984). Kirje on osoitettu paitsi Kansan 
Arkiston arkistonhoitajalle, myös Metallityöväen liiton  eräälle tu t
kija lle , Rakennustyöväen liiton  jäsenlehden to im itta ja lle , kahdelle 
SKDLn vaikuttajahenkilölle, SAK:n koulutusosaston to im its ija lle  sa
moinkuin Metallityöväen liiton  koulutusosaston osastosihteerille, 
KSL:n edustajalle sekä Rakennustyöläisten liiton  koulutuskeskuksen 
rehtorille. Kaikki ovat tavalla tai toiselle tiedonvälittä jiä ja siten 
hankkeen kannalta avainhenkilöitä.

Kirjeessä esitetään informaatikon palkkaamista toimenkuvanaan seu
rata tieteen, politiikan ja kulttuurin alueella ilmestyvää k irja llisuu tta  
ja tutkimusta, joka l i it ty y  työväenliikkeen ja vasemmistolaisen ku lt
tuurin historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen ja sitten tallentaa 
tämä materiaali. Senlisäksi informaatikon tu lis i toim ittaa tästä 
materiaalista tie to ja  politiikan tek ijö ille  ja tehdä pyynnöstä yhteen
vetoja määrätyistä aiheista ja kerätä aineistoa liikkeen ohjelmallista 
työtä ja politiikkaa työstäville henkilöille. Hänen tu lis i olla vielä 
yhteistyössä arkistojen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa 
politiikan tutkimusta ja teoriaa koskevissa kysymyksissä ja toim ittaa 
säännöllistä “informaatiobulletiinia", jossa esite ltä is iin  keskeinen 
alaan liittyvä  aineisto. Kirjeensä lopussa esityksen tekijä  korostaa 
ettei kyse ole arkistoinnista vaan aktiivisesta informaation tuot-
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tamisesta, la jitte lus ta  ja hyödyntämisestä niin tarvitseville  yksi
ty is ille  kuin yhteisöillekin.

Kun Työväenliikkeen kirjaston kehittymisnäkymää haluttiin viedä 
eteenpäin “perinnekirjaston" vaihtoehdosta ja s iis  pelkästä histo
ria llisten kokoelmien aktivoinnista, nähtiin mahdollisuuden olevan 
kirjaston toiminnan kohdejoukon laajentamisessa. Ammat
tiyhdistysliikkeen ja po liittisen työväenliikkeen järjestöjen sekä s i
vistysjärjestöjen työntekijät m ääritettiin täksi uudeksi kohdejou
koksi, joka olisi pyrittävä tavoittamaan. Tämän kohdejoukon kautta 
nähtiin mahdolliseksi suunnitella kirjaston avautumista menneen tu t
kimisesta tässä päivässä tapahtuvan yhteiskunnallisen kehityksen 
toimijoiden palvelemiseen.

Kirjaston käyttäjäkunnan laajentaminen vaikutti aineiston hankin
tapolitiikan linjaukseen niin, että edellä luvussa 4.2. erite llyn työ
väestön ja työväenliikkeen historian (erityisesti poliittinen historia, 
sosiaali- ja taloushistoria sekä kulttuurihistoria) lisäksi hankinnan 
alaksi tu li myös koko yhteiskunnan muuttumista käsittelevä tutkimus 
(esim. rakennemuutokset) ja työelämän tutkimus. Sosiologia ja eri
tyisesti työn sosiologinen lähtökohta, sosiaalipolitiikka ja kan
santaloustiede rajautuivat yhteiskuntatieteistä hankintakohteiksi.

/ -N  "

SAK:n tietohallintoraportissa esiintuotu tarve järjestää mielek
käämmin oman spesiaalialan ilmestyvän uutuusaineiston seuranta, 
johdatti ajattelemaan, että olisi selvitettävä mahdollisuudet rakentaa 
tällainen t ie to p a lve lu  Työväenliikkeen kirjastosta käsin kehys
organisaation n iille  jä s e n y h te is ö ille , jo is s a  ta rve  tu n n is te t
t i in .  Kun ammattiyhdistysliikkeen jäseniä on asianosaisina ja 
asiantuntijoina mukana monenlaisissa työryhmissä ja komiteoissa, 
joissa muun muassa pohjustetaan lainsäädäntötyötä tai luodaan yh
teiskunnan eri osa-alueiden toim intapolitiikkojen linjaa, tarvitsevat 
nämä edustajat kyseisen käsiteltävän alueen taustatietoja. Ja to i
saalta työryhmiin nimettyjen henkilöiden toimintastrategian olettaisi 
kulkevan niin, että ensimmäinen vaihe tehtävään orientoitumisessa 
olisi juuri taustatietojen hankkiminen käyttöön, jo llo in  k irjasto voisi
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olla yksi Ayökalutiedon" etsimisen ja löytämisen paikka. Sitä millä 
tavoin ammattiyhdistysliikkeen edustajat valmistautuvat tä lla is iin  
tehtäviin tai miten he ylipäänsä tietoa hankkivat ei ole selvitetty. 
Tietohallintoraportinkin lähtökohta on tietohallinnon järjestäminen 
ATK:n avulla: miten asiakirjoja tuotetaan mielekkäämmin, miten niiden 
sisältämä tieto saadaan palvelemaan mahdollisimman monia, miten 
luodaan tiedonhallinnan järjestelmä. Kyseinen lähtökohta ei vielä 
kerro mitään yksittäiseen työprosessiin liit ty v is tä  tiedonhankin
tatavoista.

4.3.3. Ajatus työväenliikkeen keskuskirjastosta

Kirjastohankkeen toimeenpanija. Työväenperinne r.y., ilm o itti sään
nöissään ylläpitävänsä työväenliikkeen keskuskirjastoa niinkuin jo 
monesti on todettu. Tuossa vaiheessa se tuntui vielä pelkältä käsit
teeltä ilman substanssia. Simolan selvityksessä hahmotetaan perus
tettavaa kirjastoa keskuskirjastoksi, mutta keskuskirjastotehtövä 
käsitetään pelkästään kattavaksi, määritellyn erityisalueen kokoelman 
rakentamiseksi ja kokoelman hahmottamisen avuksi joidenkin erity is - 
luetteloiden tuottamiseksi sekä kaukopalvelutoiminnaksi (Simola 
1984, 12,31-34, 36).

Kuten Tammekann ja Kokkonen esittävät, on keskuskirjaston tehtä
väkenttä kuitenkin laajempi kuin vain pelkkä kokoelmatyö, laajan ja 
monipuolisen aineiston hankinta ja sen käyttöön saattaminen valta
kunnallisesti. Oman tieteenalan k irjasto- ja informaatiopalvelun vas- 
tuukeskuksena toimiminen nousee törkeäksi keskuskirjaston roolia 
jäsentäväksi tehtäväksi. Se tarkoittaa velvoitetta osallistua oman 
erityisalan luokitus- ja indeksointijärjestelmien sekä tiedonhaku
järjestelmien kehittämistyöhön (Tammekann 1984, 115-116). Kes
kuskirjaston asiantuntemus ja erityisyys näkyy juuri kyvyssä suo
rittaa  tietopalvelua omasta aineistosta niin, että kokoelmaan s i
sältyvä monenlainen tie to  on mahdollisimman monin lähestymistavoin
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saatavissa esiin. Onnistuminen edellyttää tiedonhakujärjestelmän 
rakentamista erityisalueen sisäisestä logiikasta ja näkökulmista 
käsin ja toisaalta käyttäjien ennakoitavissa olevista hakutavoista ja 
kysymyksenasetteluista käsin (Ks. Iivonen 1989, 88-110). Yhteistyö 
käyttäjien kanssa on siten olennainen tekijä juuri heidän tiedon- 
hakutapojensa tuntemiseksi ja ymmärtämiseksi. Yhteys asianomaisen 
tieteenalan tai erityisalan käyttä jiin  on tärkeä niinikään kirjaston 
kokoelmien ja toiminnan sitomiseksi tutkimus- ja opetustyöhön 
(Kokkonen 1988, 21).

Yhteistyö muiden samalla alalla toimivien kirjastojen kanssa kuuluu 
käyttäjäyhteistyöri lisäksi tieteellisten keskuskirjastojen tehtävä
kenttään. Tätä velvoitetta on pyritty  useimmin hoitamaan siten, että 
keskuskirjasto on järjestänyt vastuualueensa k irjas to ille  ja in for- 
maatiopalveluyksiköille neuvottelupäiviä. Päivät ovat tarjonneet foo
rumin keskustella alan tietohuolto-ongelmista, sopia toiminta-alojen 
rajauksista, tiedottaa uusista palveluista ja opastaa uusien tiedon
hakujärjestelmien käytössä (Kokkonen 1988, 22).

Keskuskirjastot osallistuvat kotimaisen aineiston käsittelyyn suo
rittam alla oman alansa kotimaisten artikkelin perusluettelointia ja 
julkaisemalla erikosbibliografioita ja indeksejä (Tammekann 1984, 
116). Tämä bibliografinen toiminta on sitten jatkunut useiden kes
kuskirjastojen kohdalla omien tieteenalojen tietorekisterien, biblio
grafisten viitetietokantojen ylläpitona (Kokkonen 1988, 23).

Näistä yleisistä puitteista johtaen olisi toteuduttava Työväenliikkeen 
kirjaston roolin oman erityisalansa, työväestön ja työväenliikkeen 
historian, keskuskirjastona, jo llo in  se siis hankkii ko. aineistoa 
asetettujen hankintapoliittisten periaatteiden mukaisesti, säilyttää 
tätä aineistoa ja saattaa sen käyttöön valtakunnan laajuisesti sekä 
kehittää jatkuvasti oman erityisalueensa informaatiopalvelua.

Perustettavan kirjaston haluttiin  toimintansa alusta lähtien olevan 
mukana tieteellisten kirjastojen välisessä yhteistyössä, jossa sen 
panos olisi juuri oman informaatiopalvelun ja tiedonhakujärjestelmien
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kehittäminen. S ijo ittum ista muun kirjastoverkoston yhteyteen haet
t iin  toisessa suunitelmassa vertaamalla perustettavan kirjaston ase
maa toiseen suhteellisen spesiaalilla alueella toimivaan keskus
kirjastoon. Tällaiseksi vertailukohteeksi löytyi Suomalaisen K irja l
lisuuden Seuran kirjaston etnologinen osasto (Nikander 1985, 29).

Kyseinen kirjasto to im ii perinteen tutkimuksen keskuskirjastona pää
alanaan fo lk loris tiikka ja tässä tehtävässään se kokoaa kattavasti 
aineistoa tä ltä alalta. Folkloristiikan lisäksi kokoelmiin sisältyy mm. 

/-n kansatiedettä, kulttuuriantropologiaa ja uskontotiedettä. Yhteistyö ja
hankintojen koordinointi samoilla alueilla toimivien laitosten kanssa 
tapahtuu "herrasmiessopimuksella” (kirjastonhoitaja Terttu Kaivolan 
ilmaisu haastattelussa 18.9.85) siten, että esimerkiksi kansatiedettä 
koskevaa aineistoa hankitaan valikoivasti, koska päävastuu tällä alu
eella on Museoviraston kansatieteen osastolla. Tai uskontotieteen 
alueella, josta etnologisen osaston kokoelmiin ei hankita juuri la in
kaan ns. korkeauskontoja käsittelevää kirja llisuutta , koska se kuuluu 
Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen vastuualueeseen 
(Nikander 1985, 29).

Kyseisellä verta ilu lla haluttiin siis nostaa esiin kysymys uuden k ir
jaston hankintapoliittisista linjauksista suhteessa muuhun tie - 

^  teelliseen kirjastoverkostoon: mikä olisi sen omin hankintaprofiili?
Suunnitelmassa ei kuitenkaan pystytty asettamaan selviä tavoitte ita 
tässä suunnassa kirjaston oman erityisalan määrittelyä pidemmälle 
(vrt. luku 4.2.). .

Kun Työväenliikkeen kirjaston perustamiseksi tehty toinen selvitys 
pyrki hahmottamaan perustettavalle kirjastolle kolme vaihtoehtoista 
kehittymislinjaa, muodosti keskuskirjastotehtävän määrittely taval
laan lopullisen päämäärän, joka oli ilmaistu jo hankkeen alullepanijan 
eli Työväenperinne r.y.in säännöissä. Hyvin selvästi professionaali
sesta ja käytännön kokemuksesta kehkeytyi kuitenkin vielä ajatus 
kehysorganisaation palvelemisesta keskuskirjastona siten, että työ
väenliikkeen piirissä toimivien kirjastojen yhteistyötä suunnitel- 
mallistetaan ja yhdistetään resursseja niin, että kehityksen loppu
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päässä on luotu työväenliikkeen sisälle toimiva kirjastoverkko.

Etenemisen näköala sisältyi s iis keskuskirjastotehtävän ymmär
tämiseen kehysorganisaatiota palvelevaksi toiminnaksi siten, että 
toiminnan kohteina olisivat myös muut työväenliikkeen kirjastot. 
Tässä päämäärässä voisi nähdä pyrkimyksen sitoa tradition kat
kennutta lankaa uudelleen, kun muistetaan, että työväenkirjastojen 
historiassa vuonna 1913 oli sosialidemokraattisen työväenpuolueen 
puoluetoimikunnassa tehty esitys kirjastotoiminnan keskitetystä 
johtamisesta. Silloin kaavailtiin Kansanvalistus-seuran kaltaisen 
keskusliikkeen perustamista hallinnolliseksi ja ohjaavaksi yksiköksi 
(ks. luku 2.1.).

Minkälaisia sitten ovat nämä työväenliikkeen piirissä toim ivat muut 
kirjasto t? Merkittävimmillä p o liittis illa  opistoilla kuten Työväen 
Akatemialla, Sirola-opistolla ja Voionmaan opistolla tiedettiin  olevan 
niiden tarpeisiin nähden ilmeisen hyvät kirjastot. Samoin voitiin  sanoa 
olevan ammattiyhdistysliikkeen opistoista ainakin Ammattiyh- 
distysopistossa. Pohjolan opistossa, (molemmat SAK:n opistoja) 
Rakennustyöväen liiton  Siikaranta-opistossa ja Metallityöväen Murik
ka-opistossa. Myös E-instituutissa, joka on osuustoimintaliikkeen 
koulutuskeskus, on varsin hyvin varustettu ja hoidettu kirjasto, jossa 

^  tietopalvelua on jo laajennettu omista kokoelmista ulkopuolisiin
tietokantoihin, nim ittäin taloustietelliseen HELECONiin. Ammatti
liitto je n  k irjas to t koostunevat useimmat suppeahkoista käsikir
jastoista. Metallityöväen li ito lla  on sensijaan suhteellisen moni
puolinen, kasvava kirjasto, jota hoitaa informaatikkokoulutuksen saa
nut henkilö. Näistä kirjasto ista nähtiin muodostuvan sen yhteis
työtahon, jonka kanssa Työväenliikkeen kirjaston olisi mahdollista 
ryhtyä rakentamaan verkostoa.

Kirjastoverkon toiminnan tavoitteiksi asetettiin ensiksi jonkin
asteinen yhteinen hankintapolitiikka. Tämän tavoitteen perusteluna 
toimi tietoisuus taloudellisten resurssien rajallisuudesta. Hankin
tayhteistyön yhtenä mahdollisena mallina pidettiin edellä esiteltyä 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston etnologisen osaston
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toimintaa. Tämän mailin mukaisesti o lisi luotava yhteisesti sellaiset 
aineiston hankintapoliittiset suuntaviivat, että jokainen yksikkö tie 
täisi oman keskeisimmän vastuualueensa ja yhteistyö muodostuisi 
tämän yhteisesti muotoillun hankintapolitiikan noudattamisesta, jossa 
keskuskirjasto toim isi koordinoijana (Nikander 1985, 31).

Toiseksi kirjastoverkon toiminnan tavoitteeksi m äärite ltiin yhteistyö 
aineiston käsittelyn eli luetteloinnin, luokituksen ja indeksoinnin 
alueella. Keskuskirjaston rooliksi tu lis i neuvoa ja opastaa kehys
organisaation muita kirjasto ja tämän aineiston bibliografisen hal
linnan onnistumisessa. Tämän neuvonta- ja ohjaustyön tuloksena voi
ta is iin vähitellen päästä kehysorganisaation kaikissa kirjastoissa yh
teneväisiin tiedontallennus- ja tiedonhakujärjestelmiin. Jos oletetaan 
työväenliikkeen eri k irjas to illa  olevan ainakin jossain määrin po
tentiaalisia yhteisiä käyttäjiä, merkitsisi kyseinen kehitys hänen 
kannaltaan orientoitumisen helpottumista kirjastosta toiseen tiedon 
etsinnässä, koska hän ei enää joutuisi törmäämään toisistaan kovasti 
poikkeaviin tapoihin jäsentää ja järjestää tietoa. Eri k irjasto t näyt
täytyisivät tässä mielessä keskenään tasa-arvoisilta tiedonhankinnan 
kanavilta.

Kirjastoverkon luomisen perusteluksi näyttäytyi vielä sekin seikka, 
että mielekkäästi yhdessä työskentelevä kirjastoverkko, joka löytää 
yhteisiä alueita tiedonintresseissään, tukee toiminnallaan paitsi 
kokonaisuutta myös kutakin yksikköä erikseen. Kun kehysorganisaation 
kirjastojen henkilökunta työskentelee kirjastoissaan enimmäkseen 
yksin ja edustaa kehysorganisaatiossaan yksin ammattialaansa, ko
rostuu puhtaasti professionaalisen tuen saamisen merkitys huomat
tavasti.

Yhteistyön konkreettisista muodoista py rittiin  saamaan esiin aja
tuksia ja ideoita lähettämällä yllä mainittujen yhteistyökirjastojen 
lisäksi myös Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liiton  KTV ry:n 
opiston kirjastoon kysely, jossa pyydettiin lisäksi kommentoimaan 
esitettyä suunnitelmaa keskuskirjastosta. Kolmesta kirjastosta vas
tausta ei tu llu t, mutta yhdestä ilm o ite ttiin  myöhemmin etteivät he
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näe mitä hyötyä heille voisi hankkeesta olla ja jä ttivä t siksi 
vastaamatta.

Kaikki vastanneet yhteistyökirjastot olivat sitä mieltä, että kes- 
kuskirjastohanke Rirjastoverkkotavoitteineen on mielekäs ja to ivot
tava. Yhdessä vastauksessa todetaan tässä yhteydessä, että tuntuisi 
kiinnostavalta voida tutustuttaa opiston kurssilaisia “omaan k irjas
toverkostoon”, koska se saattaisi lähentää heitä myös kunnalliseen 
kirjastolaitokseen. Hankkeen realistisuuttakaan ei varsinaisesti ase
teta kyseenalaiseksi, mutta joissain vastauksissa epäillään, ovatko 
kaikki kaavaillut tahot saatavissa hankkeeseen mukaan.

Ammatillisen avun tarvetta tunnettiin eniten poistojen kohdalla, 
erityisesti juuri työväenliikkeen oman kirjallisuuden suhteen. Mah
dollisesti poistoja tehdään arkaillen, kun ei ole tietoa siitä , min
kälaista aineistoa missäkin kohteessa säilytetään ja pelätään, että 
jotain korvaamatonta saattaa hävitä siten kokonaan. Kaukopal
velupyyntöjen keskitetty suuntaaminen oman keskuskirjaston kautta 
(tavallaan maakuntakirjastojen tapaan) tapahtuvaksi saa vastauksissa 
kannatusta ja menettely koettaisiin helpotuksena omaan työhön - 
"etenkin, jos pyynnön voisi joskus lähettää yksilöimättömänä luottaen 
vastaanottajan kokoelman tuntemukseen, jo llo in saalis voisi olla 
merkittävä".

Aineiston hankinnan yhteisiä suuntaviivoja y r ite ttiin  kartoittaa ky
symällä kunkin yhteistyökirjaston sekä yleisiä hankintaperiaatteita 
että hankinnan keskeisimpiä aihealueita. Senlisäksi kysyttiin  sellaisia 
aihealueita, joiden sisältö tuntuu tärkeältä ja mielenkiintoiselta, 
mutta koska sen käyttöä kirjastossa epäillään hyvin vähäiseksi, 
hankintapäätöstä mietitään pitkään. Edelleen kysyttiin , onko k ir
jasto illa  jokin erityisalue, jo lta  ne pyrkivät kokoamaan aineistoa kat
tavasti ja minkälainen aineisto niiden mielestä kuuluisi keskuskir
jaston hankintapolitiikkaan.

Vastausten avulla on muodostettavissa suhteellisen selkeät p ro fiil it  
kunkin yhteistyökirjaston omimmista hankinnan aihealueista ja ne
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perustuvat opetettaviin aihealueisiin ja am m attiliitto jen toim ialoi
hin tai po liittis ten  opistojen kohdalla laajemmin yhteiskuntapo
l i i t t is i in  kysymyksiin ja  työväenliikkeeseen ja sen aatemaailmaa 
käsittelevään kirjallisuuteen. Ongelmalliseksi hankinnan alueeksi 
koetaan useammassa vastauksessa vieraskielisen kirjallisuuden hank
kiminen, joka on joko oman ydinalueen vieraskielistä tutkimusta tai 
yleisemmin työelämän tai yhteiskunnan tutkimusta. Sitä pitäisi 
seurata, mutta niukkojen resurssien vuoksi ja juuri suhteellisen 
vähäisen käytön vuoksi se jätetään usein hankkimatta. Tältä suunnalta 
olisi ilmeisesti löydettävissä yksi mahdollinen hankintayhteistyön 
alue.

Yhdessä vastauksessa viitataan myös sellaisen kirjallisuuden han
kinnan vaikeuteen, joka on erilaisten tutkimuslaitosten tuottamaa eikä 
se välttämättä löydy mistään luetteloista. Tällä voisi olettaa tar
koitettavan ns. “harmaata k irja llisuutta", joka aina sillo in tällöin on 
puhuttanut kirjastonhoitajia juuri jä ljittäm isen vaikeuden vuoksi. Kun 
kirjastoverkon toimintaa kaavailtiin ja keskuskirjaston roolia siinä 
esimerkkinä hankintayhteistyö, v iita tt iin  yhtenä käytännön toimin
tamahdollisuutena juuri tämän “harmaan kirjallisuuden" jä l j i t tä 
miseen ja hankkimiseen siten, että se olisi keskuskirjaston tehtävä.
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5. S uunn itte luprosess in  lopputu losten eva lu o in ti

Strategisen suunnittelun neljäs pääkysymys on: Etenemmekö o i
keaan suuntaan? Vastausten etsiminen tähän kysymykseen mer
kitsee suunnittelun toteutumisen evaluointia ja valvontaa. Mää
rällisten tavoitteiden saavuttamista mitataan määriteltyjen suo
ritteiden avulla ja niin tavoitteet kuin suoritteetkin on korjattava, jos 

,,-v evaluointiprosessin tulos niin osoittaa. Suoritteiden ja tulosten ar
vioinnin tulee olla jatkuvaa ja on kehitettävä arvioinnin käyttöön 
tietojärjestelmä, joka kattaa niin toimintojen kuin rahoituksenkin 
evaluointi- ja valvontamahdollisuuden.

5.1. Kirjaston evaluointitutkimuksesta

Niin kirjaston evaluointi- kuin kirjastonkäyttötutkimuksiakin on tehty 
pääsääntöisesti kirjastoalan koulutus- ja tutkimuslaitoksissa erillään 
konkreettisista suunnittelutilanteista. Evaluointitutkimukset ovat 
kohdistuneet kirjastojen yksittä is iin  toimintamuotoihin, esimerkiksi 
luetteloiden käyttöön tai neuvontapalveluihin. Luonteenomaista n iille  
on o llu t niinikään osatoimintojen tarkastelu asiakkaan kannalta, 
jo llo in  tutkimuksen jäsentäviä käsitte itä ovat olleet asiakkaan tyy
tyväisyys, palvelujen saatavuus ja niiden helppokäyttöisyys. Kir
jastojen eveluointitutkimus on ollut lähinnä mikroevaluointia. Rati
onalisointi- ja  standardointitutkimuksia enemmän on evaluointitutki- 
muksissa kuitenkin painotettu kirjastojen tavoitteenasettelua ja 
yleensä laadullisia tek ijö itä  (Hovi 1984,32-34,45).

Vallitseva evaluointitutkimuksen tyyppi on Hovin mukaan ollu t ko
koelmien evaluointi. Tutkimuksen kohteena on tä llö in ollut mm. ko
koelmien absoluuttisen koon mittaaminen, kokoelman eri alaryhmien 
koon mittaaminen (esim. eri kielet, eri ikäryhmät jne.), hankinnan ja 
kasvuvauhdin mittaaminen, asiakkaiden esittämät arviot kokoelman
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riittävyydestä yleisesti ta i eri ryhmien kannalta, kokoelman eri osien 
käyttö jne. Kehityssuunta on nyttemmin ollut enemmän kohti k ir
jastojen tavoitteenasettelun, tuotosten ja tehokkuuden määrittely
tapoja. Tässä tutkimussuunnassa törmätään ongelmaan, joka koskee 
yleisemminkin kirjastojen toiminnan evaluointia, nim ittäin itse to i
minnan tuotoksen eli informaation monimuotoisuuteen (Hovi 1984, 
52). Millä tavalla mitata palvelun tuotoksena syntyneen informaation 
käyttökelpoisuutta asiakkaan tiedontarpeen kannalta, on kysymys, jota 
on jouduttu pohtimaan erity isesti s illo in kun on pyritty analysoimaan 
palvelujen laatua, joko neuvontapalvelun onnistumista tai ATK-poh- 
jaisten tiedonhakujen saannin kattavuutta, tarkkuutta ja relevanssia.

Irmeli Hovi on koonnut kirjaan "Suunnittelu ja kehittäminen k irjas
tossa", jota tässä työssä on siteerattu useaan otteeseen, tiiv is tyksiä  
kirjastojen toiminta-ajatuksesta, jotka puolestaan kuvaavat k ir
jastojen työskentelyn ja  vaikuttamisen toimintakenttää. Tiivistykset 
on poimittu Unescon Yleisten kirjastojen manifestista, Kirjastoase- 
tuksesta vuodelta 1962, Vuoden 1973 kirjastokomitean mietinnöstä. 
Suomen kirjastoseuran tavoiteohjelmasta ja Kuntien keskusjärjes
töjen kuntasuunnittelusuosituksesta, sen kirjastotointa koskevasta 
osasta. Konkreettisemman tason määritelmiä kirjastojen perus
tehtävistä tai tarkemmin pohdintoja kirjastojen luonteenomaisista 
toimintatavoista hän on sitten löytänyt jo iltak in  ulkomaisilta tu t
k ijo ilta . Näistä ajatelm ista edelleen tiivistäen Hovi ryhmittelee k ir
jastojen perustehtävät seuraavasti:

o kokonaiskuvan tarjoaminen ihmiskunnan henkisistä saavutuksista

o aineiston järjestäminen siten, että sen käyttö on helppoa ja että 
se johdattaa uuden tiedon ja uusien ideoiden jä lj i l le

o palvelujen tarjoaminen kaikille ja ihmisten saaminen mahdolli
simman laajasti palvelujen käyttäjiksi

o yhteiskunnan ja yksilön toimintaa ja kehittymistä hyödyttävän 
tiedon välittäminen.
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Näistä perustehtävistä, jotka ovöt luonnollisesti varsin yleisluontoi
sia ja joissa ei oleteta kirjastojen erilaisuutta ja niiden toim in
tatodellisuuden monimuotoisuutta, on kuitenkin mahdollista johtaa ne 
keskeiset ominaisuudet, jo ita  evaluoimalla Hovin mukaan voidaan par
haiten seurata kirjastojen toimintaa. Kyseiset ominaisuudet ovat 
perustehtävien järjestystä noudattaen:

oo kokoelm ien edustavuus 
oo lu e tte lo id e n  la a tu  ja  a ine is ton  löy tyvyys  
oo asiakkaiden ja  käytön määrä 
oo käyte tyn  in fo rm a a tio n  osuvuus.

(Hovi 1984,57-59)

Kun Vakkeri e ts ii k irjasto- ja informaatiopalvelutoiminnan ominais
p iirte itä , jotka erottavat sen muista tiedonvälitysinstituutioista, hän 
määrittelee ensin k&i-palvelutoiminnan lähtökohdan: sen välittämä 
tietomateriaali on hankittu ja jä rjeste tty  nimenomaan sen käyttöön 
saattamista silmällä pitäen. Tästä lähtökohdasta on Vakkarin mukaan 
johdettavissa k irjas to - ja informaatiopalvelutoiminnan kaksi ominta 
perusominaisuutta, funktiota, jotka ovat: 1) aineiston käyttöönsaat- 
tamisfunktio ja 2) kytkentäfunktio (Vakkari 1987, 102-103).

Ensimmäinen funktio merkitsee kirjaston perustehtävänä merkityk
sellisen aineiston valintaa maailmanlaajuisesta informaatiovirrasta 
ja sen käytettäväksi asettamista. Toinen funktio, kytkentäfunktio 
tarkoittaa kirjaston välittämän tietoaineiston järjestäm istä nimen
omaan tiedonhakua ja käyttöönsaamista silmällä pitäen. Täten k ir
jastotoiminta voidaan kuvata funktiona, joka yhdistää asiakkaan hänen 
tarvitsemiinsa tie to ih in  tai niiden lähteisiin, niiden muodosta r iip 
pumatta. Kytkentäfunktiota toteutetaan luetteloinnin, luokituksen ja 
indeksoinnin avulla, jotka ovat k irjasto- ja informaatiopalvelu- 
toiminnan omimpia menetelmiä aineiston hallitsemiseksi (Vakkari 
1987, 103).

Kirjastojen toiminnan kokonaisvaltainen evaluointi o lis i s iis  näiden
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kahden perusfunktion evaluointia. Hovin nimeämistä evaluoitavista 
ominaisuuksista kokoelmien edustavuus kuuluu aineiston käyttöön- 
saattamisfunktion toteuttamiseen. Luetteloiden laatu ja aineiston 
löytyvyys sekä käytetyn informaation osuvuus mittaavat kytken- 
täfunktion toimivuutta. Asiakkaiden ja käytön määrän evaluointi puo
lestaan kertonee jotain molempien funktioiden toteutumisesta.

5.2. Evaluointia jäsentävä ajattelumalli

Tämän tutkimuksen perustarkoitus on yhden kirjaston suunnitte
luprosessin evaluointi kokonaisuudessaan. Jossain mielessä edellisen 
luvun kuvaus evaluointitutkimuksesta kirjastossa toim ii ajatuk
sellisena taustana ja käsitteellisenä jäsentäjänä, mutta varsinainen 
evaluoinnin suorittamisen idea löytyi muualta.Kunnallistieteen puo
lella tehty erään toimintaohjelman toteuttamisen evaluointitutkimus 
lähteistöineen ohjasi ajatuskehikkoon, joka tuntui sopivan paremmin 
tämän Työväenliikkeen kirjaston suunnitteluprosessin tulosten eva
luointiin (ks. Kahila, 1968).

Ensiksikin näytti käyttökelpoiselta mieltää molemmat selvitykset 
Työväenliikkeen kirjastosta toimintaohjelmiksi. Amerikkalainen Mey
ers yhdistää evaluoinnin ja ohjelman (programme) käsitteen mää
rittelemällä ohjelman toimintojen suunnitelluksi sarjaksi, jolla on 
tarkoitus saavuttaa tietty päämäärä. Evaluointi on siten puolestaan
pyrkimys ymmärtää tällaisen ohjelman toimintaa ja  vaikutuksia 
(Meyers 1981, 1).

Työväenliikkeen kirjaston suunnittelemiseksi tehty ensimmäinen 
selvitys nähtiin s iitä  annetuissa lausunnoissa perusselvitykseksi, joka 
toimi suunnittelutyön tarvitseman konkreettisen taustatiedon kokoo
jana. Siinä kaavailtu kirjaston perustehtävä yhteyksineen muuhun 
kirjastolaitokseen jä i kuitenkin puutteelliseksi, koska selvityksessä 
jä te ttiin  ottamatta kantaa useisiin kirjastoam m atillisesti peri
aatteellis iin kysymyksiin, erityisesti kirjaston kytkentäfunktion ky
symyksiin, Vekkarin käsitettä käyttääkseni.
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Tämän vuoksi toisessa selvityksessä py rittiin  tarkentamaan suun
niteltavan kirjaston p ro fiilia  ja hahmotettiin sen kehittämiselle 
kolmitasoinen, vaihtoehtoinen toim intalinja tai strategia. Kukin to i
mintavaihtoehto suuntautui hiukan erilaiseen päämäärään, joka puo
lestaan oli aina edellistä vaihtoehtoa korkeammantasoinen. Näin 
molemmat selvitykset yhdessä voidaan nähdä suunniteltujen to i
mintojen sarjaksi eli toimintaohjelmaksi, jonka päämääränä oli 
synnyttää mahdollisimman monipuolisesti toimiva uusi tieteellinen 
kirjasto kahden h istoria llisesti arvokkaaksi koetun työväenliikkeen 
arkiston kirjastokokoelman fuusioimisen pohjalta.

Minkälainen on nyt kolme vuotta toimineen Työväenliikkeen kirjaston 
p ro fiili?  Minkä kolmesta vaihtoehtoisesta toim intalinjasta se näyttää 
valinneen tai m ille to im intalin ja lle ohjautuneen? Tai strategisen 
suunnittelun jatkuvan prosessin kysymyksenä: onko edetty oikeaan 
suuntaan? Nämä kysymykset muodostavat evaluoinnin ytimen ja 
merkitsevät itseasiassa sen seikan arvioimista, miten suunnittelun 
toimeenpano on onnistunut.

Kolmen vuoden toiminteperiodi on vielä lyhyt, varsinkin alkavan 
toiminnan kohdalla. Sinä aikana toiminnan perusteet ehkä vakiintuvat, 
toimintakäytännöt luodaan ja löydetään ja toimiva organisaatio aset
tuu paikalleen ja rooliinsa. Strategisen suunnittelun ajattelun mukaan 
evaluoinnin tekeminen on olennainen osa suunnittelun prosessia, joka 
jatkuu evaluoinnin jälkeen palaamalla alkuun ja ensimmäiseen stra
tegiseen pääkysymykseen: missä olemme nyt? Tästä uudesta tilan 
nearviosta tai tila-analyysistä lähdetään ponnistamaan kohti uusia 
kehittämisnäkymiä. Työväenliikkeen kirjaston kolmen ensimmäisen 
toimintavuoden evaluointi on edellä olevan perusteena mielekästä 
kohdistaa suunnittelun toteutumisen evaluointiin toimeenpanon näkö
kulmasta Seuraava kehittämisen näköala avautuisi käyttäjien suorit
tamasta toiminnan evaluoinnista heidän lähtökohdistaan käsin eli 
miten kirjaston toim inta kokonaisuudessaan on vastannut toiminnan 
kohteiden, kirjastonkäyttäjien, tarpeita.
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Toimeenpanon käsitettä ovat määritelleet mm. evaluointitutkimuksen 
teoreetikot Pressman ja  Wi1davsky paitsi toimintaperiaatteen, to i
mintaohjelman ja  toimeenpanon hypoteettisena suhteena, joka sisältää 
tie ty t alkuehdot ja sitten ennustetut seuraukset, myös yksinker
taisemmin interaktioprosessina päämäärien asettamisen ja niiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen toimintojen välillä  (Pressman & 
Wildavsky 1964, xxii). Toimeenpanossa on tällöin tapahtumassa kaiken 
aikaa vuorovaikutuksellinen ja neuvottelevb prosessi taytäntöön- 
panijoiden ja sidosryhmien välillä , jo lla  luonnollisesti on vaiku- 

r-N tuksensa toimintaohjelman toteutumiseen.

Sidosryhmän käsite juontuu organisaatioteorioiden piiris tä , missä se 
tarkoittaa organisaatioon sen ulkopuolelta erilaisia vaatimuksia esit
täviä henkilöitä, ryhmiä tai yhteisöjä tai toisia organisaatioita. 
Vaatimustensa vastikkeeksi sidosryhmät antavat organisaation käyt
töön työ- tai materiaali panoksensa ja  näin sekä organisaatio että 
sidosryhmät ovat riippuvaisia toisistaan, koska tämä vaatimus-panos
tus -suhde merkitsee oraani saati oi le tapaa hankkia resursseja to i
mintansa turvaamiseksi (P fe ffer&  Salancik 1976, 84).

Tammekann toteaa sidosryhmän käsitettä sovelletun pääasiallisesti 
elinkeinoelämän yksiköihin. Julkishallinnon puolella käsitteen käyt- 

^  tämistä on vierastettu, mutta Tammekanin näkemyksen mukaan ei
voida kieltää, etteikö julkisen hallinnon avoimiin järjeste lm iin
kohdistuisi sellaisten yksiköiden ja ryhmien taholta paineita, joihin
järjestelmä on vaikutussuhteessa. Sidosryhmien selvittäminen voi 
siten auttaa löytämään toimintayksikön kannalta tärkeän ympäristön. 
Näistä perustoista lähtien Tammekann päätyy määrittämään k irjasto
ja informaatiopalvelulaitosten sidosryhmät seuraavasti:

- käyttäjäkunta, sen yhteisöt, tiedehallinto
-  tieteellisen ja  teknisen tiedon tuotta ja t
-  toiset kotimaiset k irjas to - ja informaatiopalvelulaitokset ja tä

män alan yhteisöt
-  ulkomaiset vastaavat laitokset ja kansainväliset alan järjestö t
-  eräät yhteisöt, joiden kanssa k irjas to - ja  informaatiopalvelulai-
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tokset ovat tiiv iissä  yhteistyössä esim. kirjakaupat, kustanta- 
tamot, laitteiden to im itta ja t, kirjansitomot (Tammekann 1984, 26).

Nämä mainitut sidosryhmät vaikuttavat k irjasto- ja informaa
tiopalvelulaitosten toimintaan omista intresseistään lähtien enim
mäkseen epävirallisia kanavia käyttäen vaikkakin jo illak in  niistä, 
niinkuin esimerkiksi käyttä jillä , voi olla v ira llis iakin vaiku
tusmahdollisuuksia (Tammekann 1984, 26). Kun siis  k irjasto- ja 
informaatiopalvelulaitosten toimintaa ohjaavia sidosryhmiä voidaan 

/-v  löytää, merkitsee niiden panostuksen arvioiminen yhden uuden näkö
kulman käyttämisen mahdollisuutta k&i -laitosten toiminnan ar
vioinnissa.

Myös toim intaohjelm illa voidaan katsoa olevan omat sidosryhmänsä, 
jotka omista intresseistään lähtien esittävät s ille  vaatimuksia, mutta 
senlisäksi osallistuvat kullekin sidosryhmälle luonteenomaisin tavoin 
itse toimeenpanoon. Toimintaohjelma tarvitsee toteutuakseen organi
saation (suunnittelu, johto, itse täytäntöönpanijat), jonka päämääränä 
on ohjelman toteutuminen. Toimintaohjelma ei kuitenkaan ole luon
teeltaan pysyvä vaan organisaationa se lakkaa olemasta, kun se on 
saavuttanut päämääränsä (Kahila 1988, 33). S illä s iis  on organisaation 
luonne (vaikka väliaikainen) ja näin ollen sen yhteydessä voidaan 
olettaa olevan omat sidosryhmänsä.

Kun Työväenliikkeen kirjaston perustamiseksi tehdyt selvitykset 
edellä käsite ttiin  toimintaohjelmiksi, joiden toimeenpanon toteu
tumista halutaan evaluoida, on löydettävä tämän toimintaohjelman 
sidosryhmät, joiden toimintaa ja panostusta tutkimalla on mahdollista 
arvioida toimeenpanon muotoutumista ja toteutumista (ks. Kahila 
1988, 46-47).

Tässä tutkimuksessa sidosryhmät on lähes somo kokonaisuus kuin 
itse kirjastohankkeen toimeenpono-orgoniseotio. Keskeisin kokoava 
organisaatio on Työväenperinne r y , joka on koko kirjastohankkeen
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alullepanija ja sittemmin itse kirjaston ylläpitäjä ja Työväenliikkeen 
kirjaston korkein päättävä elin hallituksensa kautta, jok8 toim ii 
kirjaston johtokuntana. Sidosryhmiä puhtaammin edustanevat Työ
väenperinne ry.n jäsenyhteisöt, jo illa  on intressejä kirjaston suun
taan vaihtelevassa määrin, vähimmin työväenliikkeen liike la itoksilla . 
Jäsenyhteisöillä on kuitenkin hallinnon kautta mahdollisuus esittää 
vaateita kirjaston suuntaan ja toisaalta myös mahdollisuus tehdä niin 
kirjastoa koskevia resurssipäätöksiä kuin periaatepäätöksiä kirjaston 
kehittämisestä. (Ks. kirjaston johtosääntö.) Sidosryhmät ovat muul
lakin tavoin antaneet panostaan kirjaston toimintaan, esimerkiksi 
osallistumalla jonkin omaan intressipiiriinsä kuuluvan aineistonosan 
järjestämisen kustannuksiin. E-osuuskunta EKA osallistui mm. näin 
osuustoimintakokoelman järjestämiseen.

Varsinaista taytantöönpanevaa osapuolta edustaa kirjaston 
henkilöstö, jo lle  Hovin mukaan yleisimmin käytännössä jää k irjas
tojen tavoitteenasettelu ja muiden osapuolien näkemysten yh
teensovittaminen (Hovi 1984, 60). Tavallaan päättävän elimen ja 
kirjaston henkilöstön väliin jää Työväenliikkeen kirjaston kirjasto
toimikunta, joka on muulle hallinnolle asioita valmisteleva elin. Se 
koostuu neljästä jäsenestä, jo ista yksi on kirjastonhoitaja ja  kolme 
muuta asiantuntijajäsentä nimeää Työväenperinne r.y.m hallitus. 
Kirjaston käyttäjien intressien edustusta on pidetty tärkeänä jo 
historiallisen perinteenkin vuoksi. Työväenkirjastothan olivat käyt
täjiensä hallitsemia (vrt. Kosonen 1985). Käyttäjäintressi on tähän 
mennessä toteutunut Työväenperinne r.y.m hallituksen edustajan 
kautta, joka on ollu t historian tu tk ija  ja hän on siten edustanut jo 
vanhastaan arkistojen kirjastojen ajalta olemassa o llu tta  käyttäjien 
ydinjoukkoa. Siten kaksi muuta asiantuntijajäsentä ovat jääneet 
edustamaan ulkopuolista, kirjastoammatillista asiantuntemusta.

Työväenliikkeen kirjaston sidosryhmäksi on käsitettävä myös muut 
työväenliikkeen piirissä toim ivat kirjastot, joiden kaavailtiin muo
dostavan yhdessä kirjastoverkoston Työväenliikkeen kirjasto keskus
kirjastonaan. Tätä sidosryhmää ei kuitenkaan ole s isä lly te tty  to i
meenpanon evaluointiin vaan se on ymmärretty enemmänkin uuden
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kirjaston toiminnan kohteeksi.

Toimintaohjelman toimeenpanon evaluointia voidaan erottaa niinikään 
amerikkalaisen Pattonin mukaan kolmea tyyppiä, jo ita  voidaan käyttää 
yksittäin tai samanaikaisesti yhdistellen. Näistä ensimmäinen tyyppi 
on tehtävien evaluointi, jossa dokumentoidaan tapahtuvan toiminnan 
määrää ja laatua tarkoituksena etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä on 
tehty ja miten hyvin. Tehtävien evaluointi on siten itseasiassa 
toimintaohjelman toimenpiteiden inventaariota. Toinen tyyppi eva
luoida toimeenpanoa on itse prosessin evaluointi, jo llo in  keskitytään 
ohjelman sisäisen dynamiikan selvittämiseen tarkoituksena ymmärtää 
toimintaohjelman heikkouksia ja vahvuuksia. Tällöin kysymyksiksi 
asettuvat, miksi tie ty t asiat tapahtuvat, kuinka toimintaohjelman osat 
sopivat yhteen ja miten ihmiset mieltävät toimintaohjelman. Pattonin 
kolmas toimeenpanon evaluoinnin tyyppi on itse toimintojen se lv it
täminen, jo llo in  identifioidaan ja mitataan toimintaohjelman tuloksia 
aikaansaavat tekijä t. Tässä tapauksessa vastausta kaipaavia ky
symyksiä ovat, mitä toimintaohjelmassa tapahtuu sellaista, jonka 
oletetaan muuttavan jotakin ja miten toimintaohjelman tavoitteet 
oletetaan saavutettavan (Patton 1978, 164-167).

Työväenliikkeen kirjaston suunnitteluprosessin tulosten evaluointi on 
perusteltua suorittaa toimenpideohjelman toimeenpanon evaluointina. 
Toimeenpanon näkökulma toteutuu toimintaohjelman toteuttamiseen 
välittömämmin tai välillisemmin osallistuvien sidosryhmien toim in
nan arviointina. Tästä lähtökohdasta valikoituu Pattonin toimin
taohjelman evaluoinnin tyypeistä ensimmäinen eli toimintaohjelman 
toimenpiteiden inventaario riittäväksi menetelmäksi. Kun evaluoinnin 
peruskysymys tässä työssä on, onko edetty oikeaan suuntaan eli mikä 
kolmesta toimintavaihtoehdosta on muotoutunut päämääräksi, jota 
kohti on kulje ttu, on tarpeen inventoida se mitä on tehty ja  miten 
hyvin, suhteessa kolmeen eri toimintavaihtoehtoon. On s iis  eriteltävä 
mitkä tehdyistä päätöksistä ja niiden perusteella valitu ista to i
menpiteistä ovat tukeneet mitäkin kolmesta toim intalinjasta. Ana
lyysin pohjalta on sitten hahmotettavissa muotoutunut kirjaston 
p ro fiili.
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5.3. KirjestosuunnUelman toimeenpanon evaluointi: tutkimusaineisto 
ja tutkimusmenetelmä

Evaluoitavan kirjaston perustamiseksi tehdyt kaksi selvitystä käsi
tetään tässä s iis  yhdessä toimintaohjelmaksi, jo illa  on yksi konkreet
tinen päämäärä: uuden tieteellisen kirjaston perustaminen kahden 
historiallisen aineistokokoelman yhdistämisestä lähtien. Toimintaoh
jelmassa kirjaston toiminnan päämääräksi asettuu toimiminen tie tee l
lisenä erikoiskirjastona erityisalueellaan, jok8 on työväestön historia 
ja työväenliikkeen historia. Vaihtoehtoisiksi kehittämisen strate
gioiksi kaavaillaan kolmea toimintalinjaa: perinnekirjasto, moderni 
tieteellinen k irjasto tai keskuskirjasto omassa kehysorganisaa
tiossaan. Evaluoinnin tehtäväksi tulee näin etsiä vastausta kysymyk
seen: mikä näistä toim intalinjoista näyttää toteutuneen toim in
taohjelmien toimeenpanossa? Tai strategisen suunnittelun neljäntenä 
pääkysymyksenä: etenemmekö oikeaan suuntaan?

Evaluointi toimeenpanon näkökulmasta toteutetaan suorittamalla ar
viointi toimintaohjelman toimeenpanoon osallistuvien sidosryhmien 
toiminnan arviointina. Sidosryhmiksi tässä mielessä määritellään 
hankkeen alullepanija eli Työväenperinne ry tarkemmin sen hallitus, 
kirjastotoim ikunta ja kirjaston henkilöstö. Työväenperinne ry:n hal
lituksen kautta myös kirjaston käyttäjien sidosryhmä osallistuu edus
tuksellisesti toimeenpanoon. Ja kuten toimeenpanon käsitettä edellä 
määriteltäessä todettiin , voidaan se käsittää yksinkertaisimmillaan 
vuorovaikutusprosessiksi päämäärien asettamisen ja  niiden saavut
tamiseksi suunniteltujen toimintojen välillä, jo llo in  tätä vuoro
vaikutuksellista ja neuvottelevaa prosessia käydään täytäntöönpa- 
nijoiden ja sidosryhmien välillä.

Tutkimusaineisto, jonka pohjalta evaluointi suorite ttiin  muodostui en
siksi Työväenliikkeen kirjaston toimintasuunnitelmista ja toim in
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takertomuksista, jotka Työväenperinne ry:n hallitus on käsite llyt ja 
hyväksynyt. Toinen osa aineistoa olivat kirjastotoimikunnan pöytä
k ir ja t ja  kolmas kirjastonhoUejatyöparin teemahaastattelu.

Aineiston analysoinnin menetelmänä käytettiin laadullista sisäl
lönerittelyä aineiston luonteesta johtuen. Kysymyksessä on yksittäisen 
suunnitteluprosessin evaluointi s iis  tapaustutkimus, josta yleistysten 
tekeminen ei ole mahdollista muutoin kuin loogisen päättelyn avulla 
tehtyinä tulkintoina s iitä , mikä yleisempi kirjastolaitosta koskeva 
asennoituminen tai ajattelu heijastuu prosessin kulussa. Senvuoksi 
analyysissä pyritään kuvailemaan sanallisesti "joko dokumenttien s i
sältöä ilmiönä sinänsä tai n iitä ulkopuolisia ilm iöitä , jo ita  sisällön 
ajatellaan kuvaavan" (ks. Pietilä 1976, 52-53). Sisällön e ritte ly  on 
toiminut tässä työssä välineenä sekä aineiston keruussa että sen 
jäsentämisessä ja  analysoinnissa.

Evaluointitehtävän ydinkysymyksestä johtaen muodostuu ensimmäi
seksi luokittelun ulottuvuudeksi edellä esite lly t toimintaohjelman 
kaavailemat kolme strategista toimintalinjaa. Kun evaluoinnin mie
lenkiinnon kohteena on toimeenpanon toteutuminen näiden toim in
tastrategioiden suhteen, asettuvat toiseksi luokittelun ulottuvuudeksi 
toimeenpanoon osallistuneet sidosryhmät. Ns. pluralistisen evaluoinnin 
periaatteiden mukaan (Ks. Means & Smith 1988, 17-28), jo ita  tässä 
arvioinnissa pyritään soveltamaan, on keskeistä juuri eri sidosryhmien 
toimintaohjelmaan suhtautumisen selvittäminen ja ymmärtäminen. 
Täten evaluoinnin yksi tavoite sinänsä on näiden keskeisten ryhmien 
tunnistaminen, jotka ovat jotenkin mukana toimintaohjelman toim in
taperiaatteen muotoutumisessa.

Edelleen pluralistisen evaluoinnin periaatteiden mukaan näiltä ryh
m iltä p itä is i kerätä tietoa s iitä , minkä ryhmät tulkitsevat menes
tykseksi ja miten ne mieltävät menestyksen palvelujen to im it
tamisessa. Tämä menestystekijöiden dokumentointi nostetaan itse
asiassa varsin keskeiseen asemaan itse analyysissä. Näiden tekijöiden 
lisäksi o lisi vielä tunnistettava erilaisten ryhmien strategioita tilan 
teissa, jonoin ne yrittävä t omaksi hyväkseen panna toimeen omia
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näkemyksiään. Viimeisenä vaiheena ev8luointitutkimuksen tämän mal
lin  mukaan pitää arvioida missä määrin, kullakin asetetulla kriteerillä  
arvioituna, toimintaohjelma on toteutunut. Asetettujen kriteerien koh
dalla tu lis i pitää mielessä myös, että n iille  on todennäköisesti annettu 
useita tulkintoja menestymisen pluralistisen käsittämisen vuoksi, 
mikä puolestaan perustuu sidosryhmien erilaiseen luonteeseen ja 
osallisuuteen toimintaohjelman toimeenpanossa (mt., 17-26).

Tämän suunnitteluprosessin evaluoinnin suorittaminen täydellisemmin 
edellä kuvatun pluralistisen evaluointian8lyysin avulla olisi ollut kieh
tovaa, koska intressisidonnaisuus kuvastuu eriasteisesti tässäkin 
prosessissa kaiken aikaa tietoisemmin tai tiedostamattomammin. 
Käytettävissä o llu t aika ei nyt mahdollistanut tätä. Siksi esimerkiksi 
menestystekijöitä arvoidean vain luokittelun tulokseen perustuen ja 
toisaalta kirjastonhoitajetyöparin teemahaastattelun perusteella, joka 
suoritettiin  26.6.90.

Luokituksen seuraava vaihe oli nimetä toimintaohjelman päämäärän 
saavuttamiseksi tarv ittava t kaavaillun kirjaston toiminnot. Ne mää
r ite lt i in  perustoiminto- ja tukitoimintojaon pohjalta seuraavasti: 
yle isönpa lve lu , kokoelm atyö, tiedon ta lle n n u s - ja  haku
jä r je s te lm ä . Näiden ulkopuolelta itse toimintaohjelmasta nousivat 
vielä seuraavat toiminnot: teh tävä muussa k ir ja s to la ito k s e s s a  ja 
k ä y ttä jiä  hakeva to im in ta , jo lla  tässä tapauksessa tarkoitetaan 
potentiaalisten käyttäjäryhmien ja heidän tiedontarpeidensa enna
koimista (ks. Tammekann 1984, 38, 136). Vaikka kirjaston resursseja 
ei tässä varsinaisesti arvioidakaan o te ttiin  kuitenkin evaluointiin 
mukaan kaksi resurssitekijää laadullisina ratkaisuina, jotka stra
tegisissa vaihtoehdoissa muodostuivat jossain määrin erotteleviksi 
tekijö iksi. Nämä olivat henkilöstön  k v a lif ik a a t io  ja  t ie to te k -  
n iik ka re su rss it.

Kyseisten toimintojen suhteen asetetaan toimintaohjelmassa erila isia 
tavoitte ita, jotka juontuvat luonnollisesti lopullisesta päämäärästä, 
johon pyritään ja  siten kullakin kolmella vaihtoehtoisella toim inta
lin ja lla  on jossain määrin toisistaan poikkeava tavoiterakenne. Luo
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kituksen tehtävänä on Inventoida tutkimusaineistosta päätökset, jotka 
merkitsevät toteutettavaa toimenpidettä. Nämä toimenpiteet luo
kitetaan senjälkeen ensin omaan toimintoluokkaansa (ks. yllä) ja 
senjälkeen erottelijana toim ivat vaihtoehtoiset to im intalin jat 
tavoitteistoineen. Toimenpiteet s iis  luokittuvat analyysin tuloksena 
tavoitteensa mukaisesti tukemaan jotakin kolmesta vaihtoehtoisesta 
strategiasta.

Analyysin perusteella on johdettavissa toimeenpanossa muotoutunut 
kirjaston kehittymisen suunt8 noiden kolmen esitetyn strategian suh
teen. Näin on hahmotettavissa myös Työväenliikkeen kirjaston p ro fiili. 
Kun luokittelu tapahtuu vielä sidosryhmien ulottuvuudella, on mah
dollista saada näkyviin jossain määrin myös sidosryhmien osal
listuminen ja vaikutus toimintaohjelman toimeenpanoon.

Luokitusyksikkönä on toiminut ajatuksellinen kokonaisuus, lausuma, 
joka puolestaan voi olla kokonainen kieliopillinen virke tai vain sen osa 
tai virkettä laajempikin kokonaisuus (Pietilä 1976, 111).

Luokkien luomisen ja luokkiin kirjaamisen on tehnyt yksi henkilö, ar
vioija itse. Kun suunnittelun lopputulosten arvioijanakin olen asi
anosainen eli toimintaohjelman toisen selvityksen tekijä  saattaa sillä  
olla merkitystä luokittelutyön luotettavuuden kannalta. Asianosaisuus 
voi ohjata tulkintoja. Tämän rooli r is t i riidan tiedostaminen on to i
vottavasti vaikuttanut korostuneesti "puolueettomiin" ratkaisuihin.

5.4. Suuntautuminen strategiavaihtoehtojen mukaan

Sisällön eritte lyn avulla tehty toimenpiteiden inventointi ja niiden 
luokittaminen suhteessa kolmen kehittämisstrategian tavoiteraken- 
te is iin  osoittaa selvästi, että toimintaohjelman toimeenpanossa on 
edetty tieto isesti edemmäs ns. perinnekirjaston toim intamallista, joka 
edusti jonkinlaista minimitasoista kirjaston toimintaa. Suurin osa
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toimeenpanon aikana päätetyistä ja suoritetuista toimenpiteistä 
asettuu luokittelussa tukemaan sitä tavoitteistoa, jonka päämääränä 
on moderni tieteellinen erikoiskirjasto., joka to im ii vattakunnai- 
iisesti oman erityisolonsa keskuskirjastona yhteistyössä tiet eet
tisen kirjastoverkoston kanssa

Kuitenkin toteutuneen kirjaston kokoelmatyö painottuu perinne- 
kirjaston toim intamallin mukaisesti, koska tähän toimintoon koh
distuvat toimenpiteet ovat voittopuolisesti vanhan kokoelman jä r
jestämiseen ja sen käytön aktivoimiseen tähtääviä. Kolmas toimin
tastrategia eli toimiminen keskuskirjastona kehysorganisaatiossaan, 
lopullisena päämääränä työväenliikkeen kirjastoverkko, saa tuekseen 
vähimmin toimenpiteitä. Esiintyvät toimenpiteet tosin suuntaavat koh
t i tällaista verkostoa, mutta enemmän painottuu ammatillisen tuki
verkon luominen ja toim inta eli kirjaston muita työväenliikkeen 
kirjastoja neuvova ja opastava rooli. Tässä kehityssuunnassa ei 
myöskään onnistuta sidosryhmiin (Työväenperinne ry.n jäsenyhteisöt) 
kohdistetulla hakevalla toiminnalla saamaan mahdollisista käyttäjistä 
todellisia käyttäjiä vaikka tähän tavoitteeseen pyrkiviä toimenpiteitä 
on toteutettu.

5.4.1. Minkälainen on Työväenliikkeen kirjaston omin p ro fiili?

Mitkä luokituksessa esiin nousseet tek ijä t edellisten lisäksi sitten 
oikeuttavat tekemään äskeisen profiloinnin tapahtuneesta kehityk
sestä? Jos luokitustulosta katsotaan toim innoittain, niin eniten yk
sittä is iä toimenpiteitä kirjautuu luokkaan tiedon tallennus- ja ha
kujärjestelmä, jonka toiminnon tavoitteena puolestaan suunnittelussa 
on oman erityisalan informaatiopalvelun jatkuva kehittäminen. Perin- 
nekirjaston toimintamallissa ei aseteta tä lla ista  kokonaistavoitetta 
vaan tyydytään esittämään bibliografisen kuvailun minimitasoa, 
erityisluetteloiden tuottamista ja  luokituksesta todetaan tarvittavan 
uuden version Työväen Arkistossa käytetystä sovelluksesta. Nämä 
toimenpiteet esitetään irra llis ina  ilman yhteyttä mihinkään
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jäsentävään periaatteeseen.

Kyseiseen luokkaan k irja ttu jen toimenpiteiden kautta näkyy pyrkimys 
kehittää järjeste lm ällisesti alusta lähtien dokumenttien hallinnan 
välineitä, bibliografista kuvailua ja sisällön kuvailua luokituksen, 
indeksoinnin ja sanastotyön kautta niin, että tietopalvelu mahdollistuu 
vähitellen. Tavoitetta oman erityisalan informaatiopalvelun kehit
tämisestä toteutetaan sanastotyön aloittamisella siten, että tilataan 
tietopalvelukurssin erikoistyönä periaatteellinen pohdinta yhteiskun
tatieteellisen aineiston indeksoinnista ja sovellutuskohteena e rity i
sesti Työväenliikkeen kirjaston asiasanasto (ks. Rahikainen 1987). 
Tavoitetta edelleen tukeva toimenpide on henkilöstöpoliittinen ra t
kaisu toisen kirjastonhoitajan toimesta, johon valitaan sanastotyöstä 
ennestään kokemusta hankkinut henkilö. Sanastotyötä ryhdytään teke
mään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 
kanssa yhteistyössä ja lisäksi perustetaan oma sanastotyöryhmä. S ii
hen valitaan kolme tutkijaa: kaksi historian tutkijaa ja yksi am
mattiyhdistysliikkeen tu tk ija , jonka kautta solmitaan yhteys yhteen 
sidosryhmään ja työelämään. Työryhmän perustaminen on myös suun
tautumista kiinteää käyttäjäyhteistyötä kohti. Sanastotyön apuväli
neinä ovat s iis  yllämainittu tietopalvelukurssin erikoistyö, joka s i
sältöä toimenpidesuosituksia ja Yleinen asiasanasto ASU, jonka käyt
töönotto merkitsee ratkaisua osallistumisesta yhteisen kirjastoverkon 
toimintaan.

Kuvaus toim ii hyvin esimerkkinä luokituksen etenemisestä ketjuna: 
päämäärä -  perustoiminto - s ille  asetettu tavoite -  s itä  toteuttava 
toimenpide. Ennenkaikkea toimenpideketju kertoo päämäärätietoisesta 
toiminnasta kohti modernin tieteellisen kirjaston strategiavaihtoeh
toa, jonka käynnistävänä ajatuksena on työväenliikkeen k irjasto
toiminnan saattaminen ajanmukaiselle tasolle niin ajattelultaan kuin 
tekniikoiltaankin.

Tiedon tallennus- ja hakujärjestelmän toimintoluokasta on hahmo
tettavissa toinenkin yhtä selkeä toimenpiteiden lin ja , jonka tavoit
teena on niinikään oman erityisalan informaatiopalvelun kehittäminen.
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Esimerkki koskee bibliografiatyötä. Bibliografian aihealue määräytyy 
kirjaston erityisalasta: työväestön historia ja työväenliikkeen his
toria. Työ aloitetaan opinnäytteistä ja aikajaksoksi määräytyy kym- 
menvuotik8usi 1978-87. Senjälkeen kartoitetaan erityisalan a rtikke lit 
ja jatketaan työväenjärjestöjen historiikki aineistojen kokoamisella, 
ensin puolueaineistot ja sitten ammattiyhdistysliikkeen ja työväen 
urheilu- ja kulttuurijärjestöjen h isto riik it. Jo bibliografiatyön en
simmäisessä vaiheessa hakeudutaan yhteistyöhön Tieteellisten k ir
jastojen atk-yksikön kanssa bibliografian tuottamiseksi myös kone- 

^  kielisenä ja niin syntyy VASEN -tietokanta, jota päivitetään senjälkeen
Työväenliikkeen kirjaston työnä. Bibliografisen toiminnan yhteydessä 
to im ii käyttöjäyhteistyö bibliografian toimituskunnan muodossa, johon 
käyttäjien edustajina kuuluu kaksi historian tutkijaa.

Kirjaston toimintaohjelman toimeenpanossa on s iis  panostettu k irjas
ton kytkentäfunktion eli "tietovarantojen ja tiedontarvitsijoiden yh
dyssiteen" (ks. Savolainen 1989, 3) kehittämiseen. Se on puolestaan 
ollut perustavaa työtä monipuolisen tietopalvelun käynnistämiseksi 
kirjaston omalta erityisalueelta. Tietopalveluun suuntautuminen voi
daan tu lk ita  selvästi irtaantumiseksi kirjastotoiminnan a rk is to lli
sesta jäsentämisestä, joka oli vallitseva ajattelu toimintaohjelman 
ensimmäisessä selvityksessä ja siten perinnekirjaston toim inta- 

^  vaihtoehdossa (ks. Simola 1984). Siinä todettiin peruskokoelmien
historiallisesta luonteesta lähtien tietopalvelutoiminta epärelevan
tiks i tavoitteeksi ja käsite ttiin  siten tietopalvelu mahdolliseksi vain 
ajankohtaisesta, "päivanpoljittisesta" tiedosta ja tietotekniikka ja 
informaatikon ammatti ko. toiminnan lähtöoletuksiksi.

Tähän arkistolliseen jäsentämiseen liittyvänä on todettava mielen
kiintoinen rajaus, jonka Savolainen tekee väitöskirjassaan määritel
lessään tietovarannon käsitettä. K&i-palvelutoiminnan tietovaranto 
muodostuu hänen ajattelussaan mekaanisesti monennetuista tietoa 
kantavista esineistä, dokumenteista ja siten rajautuvat pois un iik it 
asiakirjat, jotka ovat arkistolaitoksen aineistoa. Toisaalta tiedonhaku 
atk-pohjaisista tietokannoista on yksi K&l-palvelutoiminnan muoto. 
Nämä tietokannat voidaan puolestaan käsittää elektronisiksi
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arkistoiksi, koska ne koostuvat siinä mielessä uniikeiksi katsottavista 
asiakirjoista, esim. tietyn alan viitetiedostoista, että n iitä ei voida 
"alkuperäiskappaleina" toim ittaa tiedontarvitsijan käyttöön vaan aino
astaan kopioina (Savolainen 1989, 2). Tässä mielessä siis kirjasto 
kumminkin tietopalvelussaan käsittelee tavallaan arkistoaineistoa.

Tulkintaa toimeenpanon etenemisestä arkistonomaisuudesta kohti to i
mivaa kirjastoa ja s iis  y li perinnekirjastomallin tukevat vielä hen- 
k ilö töpo liittise t toimenpiteet. Toteutettujen ratkaisujen tavoitteena 
on kirjastoam m atillisesti mahdollisimman korkea kvalifikaatio: k ir
jastoammatillinen koulutus, tieteellisten kirjastojen pätevyysvaa
timusten noudattaminen, monipuolinen kirjastoalan käytännön koke
mus, kirjaston erityisalan tuntemus. Perinnekirjaston toimintamal
lissa pätevyysvaatimuksissa rinnastettiin kirjastoalan ja arkistoalan 
koulutus toisiinsa ja mieluummin ehkä painotettiin arkistoalan koulu
tusta. Painotus näkyi muotoiluissa, joissa epäillään "pelkän muo
dollisen kirjastokoulutuksen" antamia valmiuksia nimenomaan tämän
tyyppisen historiallisen, arkistoon pohjautuvan kirjaston hoitami
sessa". Jos väljien pätevyysvaatimusten vuoksi palkataan henkilö
kuntaa, jo lla  ei ole "muodollista kirjastokoulutusta" , on selvityksen 
mukaan sitä vaadittava heiltä määrätyn ajan kuluessa.

Näissä pätevyyden vaatimuksissa kuvastuu paitsi kirjaston erkis- 
tonomainen jäsentäminen niin myös kirjastoalan koulutuksen puut
teellisesta tuntemisesta johtuva käsitys sen kapeudesta. Taustalla on 
mahdollisesti aistittavissa melkein "ikuisuuskysymys" s iitä  kumpi on 
pätevyyden määrittelyssä olennaisempaa: korkeakoulutukinto on suo
rite ttu  pääaineena se tieteenala, joka on kirjaston erityisalueena vai 
pääaineena kirjastotiede ja informatiikka. Tammekann ja Kokkonen 
pohtivat tätä painotusta tieteellisten kirjastojen hallinnon ja 
toimintojen organisoinnin yhteydessä ja toteavat tarkoituksen
mukaisen ratkaisun kussakin tapauksessa riippuvan kirjastosta ja sen 
tehtävästä ja  usein aivan henkilökohtaisista ominaisuuksistakin 
(Tammekann 1984, 123).

Tietotekniikan kirjastosovellutusten hyödyntäminen toiminnassa
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alusta lähtien erotte li toimintastrategiat sikäli, että perinnekirjaston 
toimintamallissa ensisijaiseksi tavoitteeksi nähtiin vanhan kokoelman 
järjestäminen: puutteiden toteaminen, täydennyshankinnat, päällek
käisyyksien poistaminen, luettelointityön loppuunsaattaminen ja kor
tiston luominen. ATK:n hyväksikäytön suunnittelun aloittaminen asete
taan tässä vaihtoehdossa tavoitteeksi mahdollisimman pian kirjaston 
aloitettua toimintansa, ellei jo aikaisemminkin. Näin tu lta is iin  kui
tenkin tekemään tavallaan kaksinkertaisesti samaa työtä, koska koko
elman hallinnan parantamiseen tähtäävää työtä tehtäisiin koko ajan 
vaikka atk:n hyväksikäyttöä V8sta suunnitellaan. Senvuoksi modernin 
tieteellisen kirjaston vaihtoehdossa esitetään tavoitteksi tie to 
tekniikan sovellutusten käyttöönotto luetteloinnissa heti alusta al
kaen. Toimenpiteiden inventointi tässä välineluokassa osoittaa, että 
toimeenpanossa on to im ittu  modernin kirjaston suuntaan työvälineiden 
ja työtapojen valinnassakin. Ns. uusi kokoelma on luettelo itu koko ajan 
atk-pohjaisesti ja  vanhan kokoelman atk-luettelointi takautuvana on 
aloitettu sen käytetyimmästä aineistosta, puolueaineistosta.

Kaikki kirjaston ns. kytkentäfunktion hyväksi suoritetut toimenpiteet 
ovat hyödyttäneet enimmin Työväenliikkeen kirjaston vanhaa kokoel
maa, kirjaston alkusolua. Se toinen tekijä, joka tässä modernin tie 
teellisen kirjaston vaihtoehdossa tu li ilmentämään tätä modernia, oli 
kokoelman sisällön kehittäminen historiasta, erityisalasta, tähän päi
vään avautuvaksi aineistoksi. Ajassa liikkuvan aineiston ala mää
r ite lt i in  työelämän tutkimukseksi ja yleensä yhteiskunnan muuttu
mista koskevan tutkimuksen ja kirjallisuuden hankinnaksi. Tässä suh
teessa "modernius" ei ole toteutunut, s illä  kokoelmatyö on painottunut 
kuten jo edellä todettiin  vanhan kokoelman järjestämiseen ja akti
vointiin, jo tta  sen sisältämä tie to lopultakin voisi herätä pari
kymmentä vuotta kestäneestä "ruususen unestaan". Työ vaatii suuren 
osan henkilökunnan työpanoksesta tulevaisuudessakin, koska tätä k ir
joitettaessa vajaa 50 % aineistosta on järjestetty.

Toinen syy kokoelman sisällön nykypäiväistämisen ongelmissa ovat 
niukat hankintamäärärahat ja  se on ehkä ensisijaisin este uuden koko
elman luomisessa. Tavallaan ongelmallinen on itse työelämää koskevan
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aineiston määrittely, joka jääkin toimintaohjelman toisessa selvi
tyksessä epämääräisesti hahmotetuksi. Aihealue on varsin laaja aina 
etnologiasta työntutkimukseen asti. Keskeisin kysymys ja vaikeus on 
juuri siinä, miten rajata tämän kirjaston tehtävän ja käyttäjäkunnan 
tiedontarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen hankinta-ala. Tästä 
syystä systemaattista hankintapolitiikkaa ei ole syntynyt-

vaikeuksien uuden kokoelman luomisessa ja yleensä hankintapoliit- 
tisessa linjauksessa voitaneen tu lk ita  selittävän puolestaan sitä seik- 

/-•v kaa ettei aineiston hankintayhteistyöstä työväenliikkeen k irjas
toverkossa ole edes keskusteltu. Ainakaan sitä ei ole dokumentoitu 
missään tutkimusaineiston asiapapereissa. Yhteistyökirjastoille osoi
tetussa kyselyssä (ks. tarkemmin luku ) yksi vastaaja totesi, että 
ainakin opistokirjaston kannalta hankintayhteistyön mahdollisuuksia 
vähentää kaavaillun keskuskirjaston erityisala historia, joka taas 
opiston opetusala huomioon ottaen on aivan liian kapea. Kirjastoverkon 
hankintayhteistyön tavoitteen kohdalla siis korostuu hankinta-alan 
rajauksen ongelma.

Keskuskirjastona toim im iselle kehysorganisaatiossaan asetettiin lo
pulliseksi päämääräksi kirjastoverkoston muodostaminen työväen
liikkeen piirissä toim ivista kirjastoista. Yhtenä tavoitteena s ille  oli 

^  tarkoituksenmukaisen yhteisen hankintapolitiikan luominen. Toimeen
panossa ei ole suuntauduttu tähän tavoitteeseen niinkuin edellä todet
tiin . Sen sijaan neuvojan ja opastajan rooliin kirjastoammatillisissa 
ratkaisuissa on panostettu, mikä oli toinen tavoite verkon toiminnassa.

Tätä tavoitetta on toteutettu vakiintuneeksi muodostuneen työväen
liikkeen kirjastojen k irjas to - tai neuvottelupäivän järjestämisellä. 
Näillä päivinä on käsite lty yhteistyökirjastojen kanssa niiden atk- 
suunnitelmia, pyritty  hahmottamaan kirjastoverkostoa tutustumalla 
"omien" kirjastojen toimintaan ja myös verkon ulkopuolisiin tie to 
palveluihin, esimerkiksi Ulkoministeriön ja Eduskunnan tietopalve
luihin. Seuraavan neuvottelupäivän aiheena on sanastotyö. Ammatillista 
tukiverkostoa on s iis  ainakin luotu. Yhteisluettelon tuottaminen 
yhtel styöki r  j  asioi hi n tulevista aikakauslehdistö sekö päätös hankkia
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keskuskirjastona kaikki SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen lehdet ja 
säilyttää ne, ovat verkon rakentamista ja keskuskirjaston roolia 
tukevia toimenpiteitä.

Minkälainen sitten lopulta on toimintaohjelman toimeenpanossa tote
utettujen toimenpiteiden vaikutuksesta muotoutuneen Työväenliikkeen 
kirjaston omin p ro fiil i,  joka erottaa sen muista kirjastoista? Mika muu 
ominaisuus kuin kirjaston aineiston hankinta-ala, työväestön ja työ
väenliikkeen historia, ilmaisee tämän tieteelliseksi erikoiskirjastoksi 
määritellyn kirjaston erityisyyttä? Periaatteessahan on ajateltavissa, 
että kyseisen hankinta-alan aineistoa on löydettävissä muistakin k ir
jastoista, ei ehkä niin kattavasti eikä keskitetysti yhdestä yksiköstä 
ennen tätä uutta kirjastoa, mutta kuitenkin. Ainoa jä lje lle  jäävä 
mahdollisuus on kirjaston tapa jäsentää aineistonsa sisältö, sen 
näkökulma a ine istoonsa.

Perusteluja tä lla ise lle  omalle näkökulmalla haettiin edellä viitatussa 
Rahikaisen tietopalvelukurssin työssä, jossa aineiston indeksoinnin 
sovellutuskohteena käytettiin juuri Työväenliikkeen kirjaston asia
sanaston luomista (Rahikainen 1987). Tässä työssä perusväittämänä 
esitetään, että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa keskeistä on 
juuri näkökulma ja tulkinta, jo ita  tu tk ija t itseasiassa viestittävät 
tutkimuksissaan. Kuitenkin indeksointi- ja tiedonhakujärjestelmissä 
pyritään tutkimuksen aiheen tunnistamiseen eikä näkökulman indek
sointiin, joka on epäilemättä vaikeaa.

Rahikainen esittää pohdintansa tutkijan/käyttäjän oletetuista in t
resseistä käsin. Samalla kun tu tk ija  etsii tietoa ja tavallaan vastausta 
hän etsii myös näkökulmaa eli kysymystä. Tälle näkemykselle Rahi
kainen löytää perustelun luokituksen teoreetikolta Buchananilta, jonka 
mukaan “jo illak in  tietämyksen aloilla tai joissain tietyissä doku
menteissa sellaiset käsitteet kuin käytetty metodi tai tekijän näkö
kulma (approach) voivat olla jo illek in  asiakkaille tärkeämpiä kuin 
teosten aiheet“ (Rahikainen 1987,5).

Työssä päädytään sitten tekemään seuraavat johtopäätökset nimen
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omaan historiallisen ja yhteiskuntatieteellisen aineiston indeksoin
nista. Ensimmäinen tavoite asiasanojen valinnassa olisi asiayhteydestä 
syntyvien suhteiden ja assosiaatioiden painottaminen. Toisaalta asia- 
ja avainsanoja o lis i käytettävä periaatteena “kaikki mikä vaikuttaa 
vähänkään mielenkiintoiselta". Aihekeskeisen indeksoinnin ohella o lisi 
vielä otettava huomioon metodi ja näkökulma ja se edellyttää vapaata 
indeksointia eli avainsanojen käyttöä. Näkökulman löytämiseen ja 
valintaan saattaa Rahikaisen käsityksessä sisältyäkin varsinainen 
tutkimustulos, josta tutkimusaihe ei sinänsä kerro mitään (Rahikainen 
1987, 7).

Työväenliikkeen kirjaston kannalta olennaista on mieltää sen aika
kauden historiallis-yhteiskunnallinen olemus, jona aikana kirjaston 
dokumenttiaineisto on luotu. Lähestymistavasta tai s iis näkökulmasta 
riippuen tuosta noin sadan vuoden ajasta voidaan puhua palkkatyö- 
yhteiskuntana, teollistumisen tai kapitalismin kautena jne. Toinen 
yleinen näkökohta kyseisen tutkielman mukaan tulee työväenliikkeen 
asennoitumisesta porvarilliseen yhteiskuntaan. Tälle asennoitumiselle 
on ollut luonteenomaista tietoinen vallitsevan yhteiskunta
järjestelmän vastustaminen, yleensä valtakulttuurin vastustaminen 
(Rahikainen 1987, 10). Vastarinnan asenteesta ovat nousseet omat 
vaihtoehdot, omat näkökulmat yhteiskunnan kehittämiseen. Työväen
liikkeen kirjaston erityisen asiasanaston luominen näistä perus
lähtökohdista tavoittelee työväenliikkeen a jatte lu lle  ominaisten näke
mysten kirjaamista tiedonhaun järjestelmäksi. Tämä työ on tu l
kittavissa kirjaston erityisosaamiseksi, sen omimmaksi p ro fiiliks i.

5.4.2. Menestystekijöiden ja heikkouksien tunnistaminen

Pluralistisen evaluointimallin yksi tärkeistä periaatteista oli to i
meenpanon menestystekijöiden arviointi, kuten mallin yleisessä esit
telyssä todettiin. Kun tässä työssä tutkimusaineisto kaikkineen on 
hyvin pieni ja  se koskee vain yhtä yksittä istä suunnitteluprosessia 
toteutuksineen ja lisäksi tutkimusaineisto koostuu toimeenpanopro-
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sessin asiakirjoista ja täytäntöönpanijoiden teemahaastattelusta ei 
ole ollut mielekästä pyrkiä rakentamaan menestyksen asteikonista 
m ittaria. Menestystekijöiden tunnistaminen ja arviointi tapahtuu siksi 
keskeisesti suoritetun teemahaastattelun analysoinnin kautta. 
Analysoinnissa köytetään hyväksi ns. impressionistista tulkintatapaa 
(ks. Hirsjärvi & Hurme 1982, 125-126).

Päällimmäiseksi menestystekijäksi haastateltu työpari (vastaava k ir
jastonhoitaja ja luokitus- ja sanastotyöstä vastaava kirjastonhoitaja) 
nimeää ammattitaidollisen panostuksen. Se merkitsee pätevää hen
kilökuntaa, jo lla  on monipuolisia resursseja ja näin syntynyttä to i
mivaa työyhteisöä. Ammatillinen panostus on suunnattu kirjaston eri
tyisalan informaatiopalvelun kehittämiseen ja siten omast8 aineis
tosta luodun “näkökulmatietokannan" avulla on integroiduttu tie teel
listen kirjastojen yhteistyöhön. Syntynyttä VASEN -tietokantaa pide
tään ainoalaatuisena juuri indeksoinnin oman näkökulman vuoksi ja "se 
on mennyt kirjastokenttään hyvin".

Tähänastinen tehty työ on koitunut enimmin entisen jo arkistojen 
kokoelmien ajalta “periytyneen" käyttäjien ydinjoukon, historian
tutkijoiden, hyödyksi. Kiinteän yhteistyön tavoitteleminen heidän 
kanssaan on toisaalta tuottanut tuloksia yksittäisissä työryhmissä ja 

^  projekteina, mutta toisaalta kirjaston henkilöstön taholta koetaan
tu tk ija t yleisesti kovin “reagoimattomiksi". Hankintaesityksiä ei ole 
juuri tehty ja kirjastostepäin tilanteen nähdään vaikuttavan niin , että 
"kosketuspinta uudempaan tutkimukseen jää olemattomaksi". Tätä 
reagoimattomuutta selittänevät ainakin osittain humanistitutkijoiden 
tiedonhankintatavoista tehdyt selvitykset, jo ista paljastui etteivät he 
paljonkaan käytä kirjastoam m atillista apua hakuprosessissa, koska 
tiedonhaku ja lähteiden jä ljittäm inen koetaan olennaiseksi osaksi itse 
tutkimusprosessia (ks. Lönnqvist 1989 ja Tuori 1988). Haastattelussa 
kirjastonhoitajat itse luonnehtivat kokemustensa pohjalta historian 
tutkijoiden kirjaston käyttöä arkistonomaiseksi. Kun arkistosta on 
löydetty asiakirjamapista mielenkiintoista tietoa, tullaan sen johdat
telemina kysymään kirjaston puolelta k irja llisuu tta  aiheesta.
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Ratkaisuyritykseksi on suunniteltu hankintatyöryhmän perustamista, 
johon historian tutkijan lisäksi kaavaillaan edustusta Työväen ta
loudellisesta tutkimuslaitoksesta ja Työelämän tutkimuskeskuksesta. 
Kahden viimeksi mainitun instituution mukaan saamisella pyritään 
saamaan vih je itä tämänpäivän yhteiskunnallisesta tutkimuksesta, kan
santaloudesta ja sosiologiasta ja erityisesti työn sosiologiasta. Uuden 
kokoelman rakentamista ja kokoelman hankinta-alan laajentamista, 
“modernisoitumista“, yritetään vauhdittaa tätä kautta. Kokoelmatyössä 
siis uutuushankintojen vähäinen määrä sekä hankintapolitiikan koh
distaminen tässä ajassa liikkuvaan aineistoon tunnistetaan epäon
nistumisiksi.

Potentiaaliseen käyttäjäkuntaan kohdistunut hakeva toiminta ei ole 
tuottanut toivottua käyttäjäkunnan laajentumista. Yksi syy siihen on 
luonnollisesti edellä käsite lly t ongelmat kokoelman sisällön moder
nisoimisessa. Ammattiyhdistysliikkeen päivänpolitiikan tiedontar
peelle ei historiaan painottuneesta kokoelmasta löydy vastauksia. 
Savolainen toteaa väitöskirjassaan, että ne käsitykset, jotka tie - 
dontarvitsijo illa on olemassaolevien tietovarantojen k irjas to - ja 
informaatiopalvelullisesta tarjonnasta, ohjaavat paitsi kysyntää myös 
tietovarantojen yhdyssiteen (kanavan) valintaa (Savolainen 1989, 5). 
Jos kirjaston palvelusta on syntynyt se mielikuva, että tiedon e ts i
minen ja halutun aineiston käsiinsaaminen on aikaavievää (vrt. esim. 
kaukopalvelujen viiveet) valinta koituu helposti muun tiedonhankin- 
takanavan hyväksi.

Päivänpoliittisen tiedontarpeen palvelemisen kohdalla ilmeisesti to i
mitusaika on samanlainen kilpa iluva ltti kuin se on nykypäivän 
kiristyvässä teollisuuden tilauskilpailussakin. Eräässä työelämän 
tutkijoiden tapaamisessa muuan sak-lainen tu tk ija  kuvasi käytä
väkeskustelussa suhdetta kirjaston käyttöön niin, että jos “jonkun 
jutun tekemiseen on aikaa kolme tuntia, ei s illo in  lähdetä kirjastoon 
etsimään lähteitä“. Nopeatempoinen työ synnyttää omat tiedon
hankinnan ja -käsitte lyn tapansa. Vakiintuneita tiedonhankintatapoja 
ei ehkä myöskään muuteta kovin helposti.
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Vaikka vahva ammattitaidollinen panostus on kohdistunut koko ajan 
vanhan kokoelman hyväksi^ Sen aktivoiminen vaatii edelleen paljon 
takautuvaa työtä. Miten tehdä kokoelmatyötä sen kanssa niin, että voi
ta is iin  k irja ta  menestystekijöitä kokoelman hallitsemisessa? Kolmen 
vuoden toiminnan jälkeen henkilökunta "kokee aikamoista vanhan ko
koelman vankina oloa". Työn edetessä niin, että kokoelmaan on tutus
tuttu pala palalta paremmin, on herännyt epäilyksiä sen "ainutlaa
tuisuudesta". Kokoelmasta puuttuu punainen lanka ja se taas johtuu sen 
rakentumisesta: yksityishenkilöiden lahjoituksia, yhteisöjen ja jä rjes- 

r-s töjen lahjoituksia, työväenyhdistysten lakkautettuja kirjastoja.

Vanhan kokoelman hallitsemisen ongelmia ori ensiksin se, mitä todella 
arvokasta s iitä  puuttuu. Seuraava kysymys kirjaston henkilöstön mie
lestä on, saako deponoitua kirjastoa "perata" ja järjestää? Ohje
säännöstä löytyy vastaukseksi, että kirjaston yksi tehtävä on hoitaa ja 
saattaa käyttökuntoon arkistoista s iirtynyt aineisto. Kun kokoelmasta 
alunperin puuttuu tuo jo mainittu punainen lanka, onko se luotavissa 
jälkikäteen ja toisaalta onko sen luominen ylipäänsä tarpeen? 
Kokoelmatyön problematiikka kaikkineen tulee olemaan alue, johon 
kirjastossa halutaan tulevaisuudessa suuntautua, ensin hankkimalla 
koulutuksesta jäsentämisen välineitä ja ryhtyä soveltamaan niitä 
senjälkeen omassa kirjastossa.

5.4.3. Sidosryhmien rooli toimeenpanossa

Tärkein sidosryhmä Työväenliikkeen kirjaston toimeenpanossa on luon
nollisesti o llu t Työväenperinne ry. Se m ääriteltiin jo  säännöissä k ir 
jaston ylläpitäjäksi, s iitä  tu li kirjaston taustaorganisaatio, jonka 
kautta kanavoitiin opetusministeriön työväenperinteen määrärahoja 
ensin erila is iin  vanhan kokoelman järjestämisprojekteihin, sitten k ir
jaston suunnitteluun ja lopulta itse kirjaston toimintaan.

Ylläpitäjän rooli tarkoittaa tä llä hetkellä sitä, että yhdistyksen hal
litus  muodostaa kirjaston johtokunnan, joka on siten korkein päättävä
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elin. Ohjesäännön mukaan johtokunta päättää henkilökunnan palk
kaamisesta, hyväksyy toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat ja 
vuotuisen budjetin. Lisäksi se päättää kirjaston kehittämisen peri
aatteista ja valvoo kirjaston toimintaa sekä antaa tarkempia määrä
yksiä mm. kirjaston työn organisoinnista.

Hyväksyessään kirjaston ohjesäännön on yhdistyksen hallitus kirjaston 
johtokuntana sitoutunut suuntaamaan kirjaston toimeenpanoa moder
niksi tieteelliseksi erikoiskirjastoksi, jonka aineisto laventuu histo
riasta tähän päivään erity isesti kehysorganisaation jäsenyhteisön tie 
dontarpeisiin vastaamiseksi. Se on johtosäännössä hyväksynyt niin 
ikään kehityksen jatkumisen kohti kehysorganisaation kirjastover
kostoa niin, että Työväenliikkeen kirjasto lla  on muita yksiköitä neu
vovan ja koordinoivan keskuskirjaston rooli.

Johtosääntöön on itseasiassa k irja ttu  toimintaohjelman toisen sel
vityksen kaikkien kolmen strategian päämäärien toteuttaminen. Perin- 
nekirjaston nimikettä ei ohjesäännössä käytetä, mutta yhdeksi k ir
jaston tehtäväksi asetetaan arkistoista s iirre tty jen kokoelmien hoita
minen ja käyttökuntoon saattaminen. Työväenperinne ry:n 1990-luvun 
tutkimuspoliittisessa ohjelmassa todetaan kirjaston osuudessa sen 
tehtävänä olevan toimia työväenperinteen tallennekirjastona (ks. Työ- 

^  väenperinne r.y./1990-luvun tutkimuspoliittisen toiminnan painopis
tealueet).

Pluralistisen evaluaation periaatteisiin kuuluu, niin kuin aiemmin on 
v iita ttu , pyrkiä selvittämään ja ymmärtämään eri sidosryhmien suh
tautumista toimintaohjelmaan ja sen toimintaperiaatteisiin. Tut
kimuksen pitä is i pystyä dokumentoimaan erilaisten ryhmien stra
tegioita s illo in , kun ne yrittävät panna toimeen omaksi hyväkseen omia 
näkemyksiään. Kyseessä on mahdollisten in tress iris tiriito jen  tunnis
taminen toimeenpanoprosessissa.

Työväenperinne r.y.m hallituksen kautta molemmilla arkisto illa  on 
mahdollisuus vaikuttaa kirjaston toiminnan muotoutumiseen. Ne ovat 
olleet hankkeen käynnistäjiä ja alullepanijoita ja sen puolestapuhujia.
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Haastattelussa muodostuu sellainen kuva, että arkistot kokevat 
itsellään olevan jonkinlaisen “henkisen omistusoikeuden“ kokoelmiin 
yhä. Ne mieltävät, ja  tavallaan koko hallitus/johtokunta mieltää, k ir
jaston “projektiksi projektien joukossa". Kun kokoelmat on saatu saman 
katon alle ja  m istä tehdään järjestettyä kirjastokokoelmaa työ
panoksella, joka ei ole pois arkistojen panostuksesta, on projekti 
tavallaan loppuunsuoritettu. Seuraavaksi odottavat vuoroaan m uisti- 
tietokokoelmat ja valokuvat.

Tässä on tunnistettavissa jonkinasteinen in tress iris tiriita . Selvimmin 
se ilmenee resurssien jaon tilanteissa. Projektit ovat jonkun ajan
jakson kestäviä: kun työ on tehty, on projekti päättynyt. "Kir
jastoprojektin" tuloksena olikin laitos, jonka on voitava luottaa tule
vaisuutensa jatkuvuuteen. Aiemmin arkistot jakoivat keskenään ope
tusministeriön projektimäärärahat. Kun kirjasto on nyt mukana osal
listumassa yhteisen määrärahan jakoon, on punnittava tärkeys
järjestyksiä ja painopisteitä ja sovitettava niitä yhteen.

Työ on saatettu alulle ja nyt ollaan tilanteessa, jossa Työväenperinne 
ry:n olisi muutettava rooliaan toimeenpanijasta todelliseksi y llä
pitäjäksi, työnantajaksi, joka kantaa vastuuta laitoksen toiminnasta, 
henkilöstöpolitiikasta ja turvaa toiminnan tarpeelliset resurssit. 
Ongelmallinen kysymys on miten tämä rooli sopii aatteelliselle 
yhdistykselle.“Eletään jonkinlaista alkuhurmion jä lk itilaa " on työpa
rin arvio.

Arkistot ovat kehysorganisaatiossa vahva sidosryhmä, koska niiden työ 
on suoraan perinnetyötä, jonk8 edellytysten parantamiseksi ja tuke
miseksi Työväenperinne r.y. perustettiin. Muut jäsenyhteisöt ovat ehkä 
enemmän jonkinlaisia äänettömiä yhtiömiehiä yhteisen hyvän asian 
takana. Ne ovat myös mahdollisia rahoitta jia omaan intressip iiriinsä 
kuuluvissa hankkeissa. Kun ajatellaan arkistoa ja kirjastoa rinnakkain 
kehysorganisaatiossa tiedontarvitsijan kannalta, ne näyttäytyvät ta
savertaisina tiedonhankinnan kanavina, eivät aineistonsa muodon 
puolesta, mutta niiden tiedon ala on yhteinen: työväestön historia ja
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työväenliikkeen historia. Toimeenpanovaiheen jälkeen eletään vakiin
tumisen vaihetta, jossa vielä etsitään luontevia rooleja ja paikkoja 
kehysorganisaatiossa. Olennainen tekijä tulevaisuuden kannalta on k ir
jaston tunnistaminen itsenäiseksi instituutioksi tässä kokonaisuu
dessa, ei s iis  enää arkiston jatkeeksi.

Kirjastotoimikunta sidosryhmänä on muodostunut tärkeäksi tueksi 
toimintaohjelman täytäntöönpanijoille. Kun Työväenperinteen hallituk
sen ja kirjastoimikunnan vä lillä  on ollu t edustuksellinen kytkentä, on 
kirjaston asioita hallitukselle esittelevä kirjastonhoitaja kokenut 
kytkennän merkittäväksi perustelemista helpottavaksi tekijäksi. Puhu
taan ja ymmärretään samaa ammatillista kieltä.

Kirjastotoimikunnan merkitys toiminnan alkuvaiheessa on ollut varsin 
painokas, koska se on käsite lly t ja päättänyt hyvin konkreettisista k ir 
jastoammatillisista ratkaisuista. Ensimmäiseen toimikuntaan oli t ie 
toisesti pyydetty erityisasiantuntemusta kirjaston hallinnosta sekä 
tietotekniikan kirjastosovellutuksista. Tällä menettelyllä täytän- 
töönpanijat takasivat itselleen mahdollisimman hyvän ammatillisen 
tietämyksen hyväksikäytön ensimmäisten suuntaa-antavien periaa
teratkaisujen tekemisessä. Kirjastotoimikunta ja täytäntöönpanijat 
yhdessä ovat muovanneet kirjaston toimintaohjelman toimeenpanoa 
selvästi a jatte lu- ja toimintatavoiltaan sekä toimintatekniikoiltaan 
modernin tieteellisen kirjaston toimintavaihtoehdon suuntaan. K ir
jastotoimikunta on niinikään halunnut omia painotuksiaan ja 
lisäyksiään toimintasuunnitelmiin ja sen esityksestä tehtiin "k r iit 
tinen katsaus" kolmen ensimmäisen toimintavuoden tuloksista ja 
puutteellisuuksista.

Kun kokoelmatyössä tä llä  hetkellä ongelmana koetaan se, miten vanhaa 
kokoelmaa voisi paremmin hallita, on tämän kysymyksen se lv it
tämiseksi päätetty kutsua seuraavaan kirjastotoimikuntaan joku tie 
teellisen kirjaston kokoelmatyöstä asiantuntemusta hankkinut edus
taja. Näin kirjastotoimikunnan roolia ammatillisena konsulttina halu
taan jatkaa, koska sen on koettu toimivan hyvin.
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6. Johtopäätökset

Tämän työn tarkoituksena on ollu t yksittäisen kirjaston suunnit
teluprosessin ja sen toimeenpanon arviointi. Arvioinnissa on lähdetty 
ensin kahden perustamista varten tehdyn selvityksen jäsentämisestä 
uudelleen strategisen suunnittelun käsittein. Tässä käytetty suun
nittelumalli on sovellutus strategisesta ajattelusta terveydenhuollon 
alueella, joka on julkisen sektorin toimintaa. Yritysmaailman stra
tegisen suunnittelun m a llit ovat varsin monimutkaisia, moniportaisia, 
laskennellis-enalyyttisia prosesseja, joten sovellutusta, joka olisi 
kyllin yksinkertainen, mutta kuitenkin havainnollinen, oli syytä etsiä 
muualta. Julkinen sektori tuntui luontevalta kohteelta, koska k irjas
tolaitos on julkisen sektorin palvelulaitos.

Kyseinen sovellutus etenee analysoinnissa ja tavoitteiden asettelussa 
neljän strategisen pääkysymyksen avulla, joiden kautta analysoidaan 
nykytilaa ja muodostetaan kuva toiminnasta ja toimintaympäristöstä 
heikkouksineen ja vahvuuksineen sekä mahdollisuuksineen ja riskeineen. 
Tältä perustalta määritellään se mihin pyritään eli toiminta-ajatus, 
tavoitteet ja toiminnan kohteet ja selvitetään eri ratkaisuvaihtoehdot 
mahdollisille ongelmille. Senjälkeen laaditaan strategia tai lähes
tymistapa, jo lla  päämäärä on mahdollista saavuttaa ja lopulta arvi
oinnissa kysytään, ollaanko etenemässä oikeaan suuntaan ja korjataan 
tavoitte ita ja suoritte ita , jos se on tarpeen. Tästä eritte lyn tavasta 
tehdään jatkuva prosessi.

Tässä työssä ei ole määritelty ja m itattu suoritteita, ei myöskään 
resursseja. T ie tty jä  resursseja on arvioitu lähinnä laadullisina ra t
kaisuina. Yllä esiteltyä strategisen suunnittelun mallia on siis käytetty 
konstruoimaan strategiset päämäärät, n iille  asettuvat perustoiminnot 
ja tavoitteet, joihin toiminnoissa pyritään päämäärän saavuttamiseksi. 
Tämän jäsentämistavan kautta hahmottui kirjaston perustamissel- 
vityksistä toimeenpanoa varten kolme strategista etenemis- tai kehit-
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tämisvaihtoehtoa. Niistä käytettiin luonnehtivia nimityksiä: perin- 
nekirjasto, modemi tieteellinen erikoiskirjasto ja keskuskirjasto ke
hysorganisaatiossaan.

Suunnitteluprosessin tulosten evaluointi kohdistui kysymykseen minkä
lainen kirjasto selvitysten esittämien kaavailujen pohjalta oli muo
dostunut. Evaluointi nähtiin hedelmällisimmäksi suorittaa toim inta
ohjelman toimeenpanon evaluointina, jo llo in tehdyt kaksi selvitystä 
käsitettiin  yhdessä kirjaston perustamiseen tähtääväksi toim inta
ohjelmaksi. Ns. pluralistisen evaluoinnin periaatteita soveltaen tätä 
toimintaohjelman toimeenpanoa arvio itiin  prosessiin vaikuttavien 
olennaisten sidosrymien toimenpiteinä ja osallistumisena toimin
taohjelman toteuttamiseen. Toimeeripanoprosessissa suoritetut to i
menpiteet inventoitiin ja luokite ttiin  senjälkeen suhteessa kirjaston 
kolmen etenemi strategi an tavoiterakenteisiin ja sidosryhmiin.

Tällä tavoin p iirtyy esiin toimeenpanossa muotoutunut kirjaston 
p ro fiili, joka on moderni tieteellinen erikoiskirjasto omalla e rity is
alallaan yhteistyössä tieteellisen kirjaston valtakunnallisen tie to 
palveluverkon kanssa. Se on moderni työtavoiltaan ja valineresurs- 
seiltaan, koska se pyrkii alusta alkaen hyödyntämään tietotekniikan 
kirjastosovellutuksia, jotka mahdollistavat monimuotoisen tie to 
palvelun kehittämisen. Se ei kuitenkaan ole moderni kokoelmansa sisäl
lön puolesta, se ei ole onnistunut uuden ajassa liikkuvan aineiston 
kokoamisessa, aihealueensa laajentamisessa uuden potentiaalisen 
käyttäjäkunnan palvelemiseksi, joka tulee kehysorganisaation jäsenyh
teisöistä.

Keskuskirjastoksi kehysorganisaatiossaan se on suuntautunut kahden 
tavoitteen osalta. Työväenliikkeen muiden kirjastojen kanssa on ra
kennettu kirjastoverkkoa siten, että yhteisten neuvottelupäivien tai 
kirjastopäivien kautta toteutuu ohjaava ja neuvova keskuskirjaston 
rooli ja s iis  ammatillisen tukiverkon luominen. Varsinaista koordi
noivaa, aineiston hankintaan kohdistuvaa yhteistä hankintapolitiikkaa 
ei ole resurssien vähäisyyden vuoksi tavoiteltu. Koordinoitua k irjas
toverkon toimintaa edustanee yhteisluettelon tuottaminen yhteistyö-
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kirjastoihin tulevista aikakauslehdistä sekä Työväentutkimus -ju lka i
sun toimittaminen, joka nykyään sisältää Työväenliikkeen kirjaston uu
tuusluettelon ja päivitykset omasta, valtakunnallisesti käytössä ole
vasta VASEN -tietokannasta.

Omin ja erity is in p ro fiili tä lle Työväenliikkeen k irjas to lle  tulee kysei
sen tietokannan luomisen ja ylläpitämisen kautta. Haastattelussa la i
toksen vastaava kirjastonhoitaja kutsuu kirjastoa “näkökulmakir- 
jastoksi". Se tarkoittaa kirjaston tapaa tu lk ita  aineistonsa työväen
liikkeen yhteiskunnallis-historiallisen näkemyksen ja kehityksen ja 
toisaalta sen valtakulttuurin vastaisen asennoitumisen kautta. Tulkinta 
toteutuu indeksoinnissa, joka ei ole pelkästään aiheen indeksointia vaan 
myös asian tai aiheen tarkastelun näkökulma ja tulkinnat. Kirjaston 
oma sanastotyö tähtää näiden omien näkökulmien löytämiseen.

Tyypillistä tämän nimenomaisen kirjaston koko suunnitteluprosessille 
aina toimeenpanon toteutumiseen asti ja edelleenkin on se jännite, jok8 
syntyy arkiston ja kirjaston erilaisesta tavasta jäsentää aineistonsa ja 
siten omin olemuksensa. Jännite syntyy asennoitumisesta, jossa k ir
jasto koetaan edelleen tavallaan siksi samaksi projektiksi, jok8 se on 
vuosia ollu t arkistojen toim intapiirissä ja vastuulla. Kirjasto on vie
läkin kuin arkiston jatke ei itsenäinen, omailmeinen laitoksensa. Yh
teisen toimintaympäristön pitkä historia selittää ajattelua.

Mielenkiintoista olikin työn kuluessa löytöä jokin yhteinen koske
tuspinta näiden kahden erilaisen tietovarannon kesken. Toinen löytö oli 
arkistoalan oppikirjan tekijän päätelmä, jonka mukaan arkistoissakin 
tulee vähitellen edetä asiakirjojen jäsentämiseen asiasisältöjen eikä 
pelkästään arkistonmuodostaja tai ylipäänsä muodon perusteella. Oppi
kirjassa puhutaan arkiston tietopalvelun kehittämisestä ja sen tavoit
teeksi nähdään arkistoihin sisältyvien tietojen käytettävyyden paran
taminen enemmän käyttäjien tarpeita vastaavaksi. ATK-pohjaiset re
k is te rit ja hakemistot tulevat olemaan helpottavia työvälineitä. Kir
jastojen tietopalvelutoiminta on selvästi esikuvana näissä 
kaavailuissa.



92

Toinen löytö oli Savolaisen käsitys atk-pohjaisista tietokannoista 
“elektronisina arkistoina". Uniikit asiakirjat eivät aina ole yksinomaan 
käsinkirjo ite ttu ja tai painettuja dokumentteja vaan tietokannan muo
dostavat yksittä iset tiedostot ovat uniikkeja "asiakirjoja", jo ita  ei 
alkuperäiskappaleina luovuteta tiedontarvitsijan käyttöön. Näin ollen 
tietopalvelu erity isesti atk-pohjaisesti olisi se yhteinen koske
tuspinta, joka jossain mielessä tekisi aiemmista erottavista mää
rityksistä veteen p iirre tty jä  viivoja.

Työstäni nousevaa yleisempää merkitystä on varmasti käyttäjäyh- 
teistyöhön suuntautumisen pohdinnasta. Haastattelutilanteessa k irjas- 
tonhoitajatyöpari kokee sen kyseessäolevari kirjaston kehittämisen 
kannalta olennaiseksi asiaksi, johon on panostettava. He kuvaavat 
vuorovaikutuksen syntymistä mallina, jossa ensin vain reagoidaan 
sitten siirrytään keskinäiseen kommunikointiin, joka lopulta johtaa 
toiminnalliseen aktivoitumiseen. Oman kirjaston yhteistyö käyttäjien 
kanssa on heidän mielestään kulkemassa kohti kommunikoinnin astetta, 
mikä tulee ilm i työryhmien ja projektien toimintana. Mutta he kai- 
paavat aktiiv ista osallistumista vihjeiden antamisena meneillään 
olevasta uudesta tutkimuksesta, hankintaesityksinä jne. Tämä kaikki 
tapahtuu käyttäjien ydinjoukon, historiantutkijoiden kanssa.

Miten laajentaa käyttäjäjoukkoa omassa kehysorganisaatiossa ja onko 
se yleensä mahdollista? Tähän tavoitteeseen on pyritty  mm. jä rjes
tämällä pari tila isuutta ammattiyhdistysliikkeen kou lu tta jille  ja tu t
k ijo ille . Tilaisuudessa es ite ltiin  molemmin puolin omaa toimintaa ja 
omia hankkeita ja  p y rittiin  näin tunnustelemaan yhteistyön alueita. 
Ammattiyhdistysliikkeen historiantutkijoihin yhteys syntyi ei muihin. 
Kirjaston toim ittama tiedottava julkaisu. Työväentutkimus, lähetetään 
jatkuvasti tä lle  kohderyhmälle ja s iis  kanavaa pietään auki.

Mitä itseasiassa tiedetään päivänpolitiikan toimijoiden työskentely
tavoista ja heidän tiedon hankintatavoistaan ja tiedon käyttöta
voistaan? Vasta tämän tietämisen jälkeen olisi todellisia perusteita 
arvioida, onko k irjasto yleensäkään relevantti kanava, yhdysside ole
massaolevien tietovarantojen ja tämän tiedontarvitsijaryhmän välillä.



Käyttäjätutkimus, joka pyrkii mahdollisimman monimuotoisesti hah
mottamaan tiedont8rvitsijoiden tiedonhankinnan prosesseja, nousee 
mielestäni tämän työn aineiston käsittelystä esiin yleisempänäkin 
vastauksena yllä esitettyihin kysymyksiin. Se tapa m illä Järvelin ja 
Vakkari luonnostelevat kirjastotieteen ja informatiikan tutkimuskoh
detta ja  painottavat tiedon hankinnan näkökulmaa tutkimuksen mie
lenkiinnon kohteiden tarkastelua yhtenäistävänä tarkastelutapana, tun
tuu tässä ja nyt varsin oikealta. Tiedonhankinta on “tärkein k irjasto- ja 
informaatiopalvelutoimintaa v irittäv istä  ilm iöistä". Kirjastotiede- ja 
informatiikka on tiedonhankinnan tiedettä (ks. Järvelin &. Vakkari 1986, 
27-29). *

Jos arkistojen ja kirjastojen erilaisuuden ja toisaalta yhteisten koske
tuskohtien tunnistaminen edusti tämän työn ensimmäistä yleisempää 
johtopäätösten tekoa, käyttäjäyhteistyön ja tiedon hankintaprosessien 
ja -tapojen tutkimuksen tarpeellisuuden havainto toista yleistystä, 
niin kolmas yleisempää mielenkiintoa kantava problematiikka li it ty y  
kokoelmatyöhön.

Arvioinnin kohteena olevan Työväenliikkeen kirjaston vanha kokoelma 
kantaa historian perimää niin hyvässä kuin pahassakin. Se on kirjaston 
voima, mutta samalla se on kuin ansa, jonka vangiksi voidaan jäädä. 
Vanhassa kokoelmassa kuvastuu työväenkirjastojen toiminnan historia, 
yksittäisten henkilöiden kirjastoina heidän näkemyksensä oman aikansa 
olennaisesta tiedosta, työväenjärjestöjen toiminnan historia jne. Koko
elmasta puuttuu juoni ja punainen lanka, joka jäsentäisi sen erila isista 
osista kokonaisuudeksi. Näin kokevat, ainakin tä llä hetkellä, k ir
jastossa työskentelevät ammattilaiset. Voiko kokoelmasta luoda jä l
kikäteen kokonaisuuden ja onko se tarpeen, on kysymys, jonka ohjaa
mana tavoitellaan kokoelman parempaa hallintaa.

Palvelulaitoksia voidaan luonnehtia toimintatavoiltaan joko respon- 
s iiv is iks i, jo llo in  ne järjestävät palvelunsa kysynnän pesxisteella vas
taamaan sitä tai muutosagenteiksi, jo llo in ne palveluillaan pyrkivät 
vaikuttamaan yhteiskuntaan (Hovi 1984, 56). Kirjastojenkin toiminta 
voidaan nähdä tä llä  tavoin kaksijakoiseksi. Erityisesti kokoelmatyön
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kohdalla jä in miettimään tätä kaksijakoista toimintatapaa. Jos kirjasto 
haluaisi toimia muutosagenttina, voisiko se tapahtua kokoelmatyön 
avulla?

Jotenkin hyvin samanaikaisesti osui silm iin i eräistä käyttämistäni 
erila isista lähteistä eri tavoin muotoiltuna luonnollisesti, mutta sa
maa tarkoittavana ajatus kirjaston kokoelmien innovatiivisuudesta. 
Irmeli Hovin lainaamana Churchmari pohtii kirjaston luonteenomaista 
toimintatapaa näin:

Kirjaston tehtävänä on konstruoida “faktaverkko" jonka avuiia 
tietystä asiasta kiinnostunut henkilö saa tietoa muustakin kuin vain 
omasta lähtökohdastaan Kirjastotoiminnan onnistumisen mittarina on 
ensivaiheessa fakiahaun onnistuminen, mutia toisessa vaiheessa kyky 
tuottoa asiakkaan m ielessä uusia, iuovio kysymyksiä. (Hovi, 
1984, 58)

Journalistien tiedon hankintatapoja koskeneessa tutkimuksessa muuan 
haastateltu toteaa, että hän käyttäisi toimituksen omaa kirjastoa 
työssään, jos sellainen o lis i olemassa ja se o lis i kokoelmaltaan 
uusien ideoiden luomiseen stim uioivaa (Ginman 1983,217).

Indeksointisovellutuksessaan Työväenliikkeen kirjasto lle , Rahikainen 
puolestaan toivoo, että hänen esiUämiään indeksointiperiaatteita so
veltamalla "toivottavasti käy niin, että tiedonhakija löytää sellaisia, 
m itä hän e i etsinyt ja  mikä e i sovikaan kuvaan. Ehkä sillo in 
aiempi kuva hajoaa ja yksityiskohdista muodostuu kokonaan uusi kuva“ 
(Rahikainen 1987, 7).

Mistä tekijö istä  rakentuu hyvä kokoelmatyö, joka pystyy tuottamaan 
luovia ideoita, inspiroi harhailemaan sivupoluille ja löytämäänkin 
sieltä jotain merkittävää, pystyy tarjoamaan monenlaisia vih je itä ja 
itu ja , jo ita  yhdistämällä löytyy jokin uusi lähestymistapa, uusi oi
vallus? Se voisi olla selvittämisen vaivan arvoinen kysymys.

Lopulta itse arvioitavan kirjaston kokoelmien sisällöstä, sen e rity is 
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alueesta, joka on työväestön historia ja työväenliikkeen historia, nou
see tätä kirjoittaessani kysymys, olisiko Marx luettava uudelleen, jo tta  
voisi ymmärtää, mikä on "Sosialismin kummallinen loppu", niinkuin Ralf 
Dehrendorf on otsikoinut Kanavassakin julkaistun kuulun artikkelinsa 
(Dahrendorf 1989, 535-541). Sen alaotsikko kuuluu: miten historiallinen 
joukkoliike marssii harhaan, joka taas tuntuu viittaavan Rahikaisen in- 
deksointisovellutuksen yhteen ajatukseen työväenliikkeen olemuksesta. 
"Tulkitsemmeko s iis  työväenliikkeen perinteisessä muodossaan vielä 
jatkuvaksi vai jo ohitetuksi historian kaudeksi ja miten tämä tulkinta 
ohjaa ajatteluamme“ (Rahikainen 1987, 9-10).

Työväenliikkeen kirjaston kokoelmassa tämä historiallisessa kään
nekohdassaan nyt levottomasti liikkuva aika leikkaa yhteen yhden maa
ilmankäsityksen kanssa, joka on rapautumassa. Syntyykö tässä le ik
kauskohdassa jokin uusi näkökulma tai uusia tulkintoja? Onko tässä 
vanhassa kokoelmassa jokin kätketty viesti?
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Liite

KIRJ ASTONHOITAJATYÖPARIN HAASTATTELU 

Kysymykset

1. KOKOELMAN EDUSTAVUUS

a) Mikä on kokoelman nidosmäärä tällä hetkellä?
b) Minkälainen on vuotuinen kirjaston uutuushankinta?
c) Minkälaista käyttäjäkuntaa kokoelma palvelee parhaiten tällä 

hetkellä?
d) Mitä tarkoittaa luonnehdinta, että Työväenliikkeen kirjasto on 

“kokoelmakirjasto" ja mistä osista se rakentuu?

2. LUETTELOIDEN LAATU JA AINEISTON LÖYTYVYYS

a) Minkälaisia haun apuvälineitä, kokoelman jäsentämisen välineitä 
nyt on käytössä kirjastossa?

b) Miten käyttäjät arvionne mukaan löytävät tarvitsemansa edellä
mainittujen apuneuvojen avulla?

c) Voidaanko puhua mielestänne selkeästi tietopalvelusta jo?

3. KIRJASTON HENKILÖKUNTA

a) Henkilökunnan määrä
b) Henkilökuntarakenne
c) Henkilökunnan koulutustaso

4. KIRJASTON KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÖ

a) Keitä käyttäjät ovat?
b) Mikä on vuosittainen lainaus?
c) Mitä lainataan?
d) Onko olemassa mitään eritte lyä neuvonnalle esitetyistä kysymyk

sistä?

5. KIRJASTON HALLINTO

a) Mikä on kirjastotoimikunnan funktio?



5. KIRJASTON HALLINTO

a) Mikä on kirjastotoimikunnan funktio?
b) Millä "mandaateilla" sen jäsenet ovat toimikunnassa?
c) Minkälainen on Työväenperinne ry:n hallituksen rooli kirjaston 

johtokuntana?

6. SUHTEET KEHYSORGANISAATIOSTA TULEVIIN SIDOSRYHMIIN

a) ammattiyhdistysliike
b) työväenpuolueet
c) työväenliikkeen siv is tys järjestöt
d) muut työväenliikkeen piirissä toimivat k irjastot

7. MISSÄ TILASSA TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO ON TÄLLÄ HETKELLÄ?

a) Mitkä ovat toiminnan vahvat puolet?
b) Missä ovat toiminnan heikot kohdat?
c) Mitkä ja missä ovat toiminnan mahdollisuudet tulevaisuudessa?


