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1. JOHDANTO

Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston yhteistyössä liikkeelle panema 

hanke työväenliikkeen kirjaston aikaansaamiseksi on edennyt vaiheeseen, 

jossa käsillä on mahdollisimman konkreettisen ja yksityiskohtaisen 

esityksen tekeminen siitä, minkälainen toiminnoiltaan, palveluiltaan 

ja henkilökunnaltaan tulisi olemaan tämä perustettava kirjasto.

Vuoden 1984 lopulla valmistui Työväen Arkiston kirjastoprojektissa 

työskennelleen tutkija Matti Simolan selvitys työväenliikkeen kirjaston 

perustamisesta. Hän oli tehnyt selvityksensä Työväen-perinne ry:n toi

meksiannosta, joka yhteisö on määritelty työväenliikkeen keskuskirjas

ton ylläpitäjäksi. Selvityksestä annetuissa lausunnoissa todetaan sen 

toimivan hyvin pohjatyönä, johon kerätyn runsaan, kirjastotoiminnan 

käytännön vaatimuksia kuvaavan tiedon avulla on mahdollista saada 

käsitys työväenliikkeen kirjaston toiminnasta. Lausunnoissa on kui

tenkin kirjattu myös joitakin asiakokonaisuuksia, joihin toivotaan tar

kennuksia ja lisäselvityksiä nimenomaan kirjastoammatillisen näke

myksen ja kokemuksen läpi. Näihin jalanjälkiin nimettiin allekirjoit

tanut astumaan syksyllä 1985.

Olen aloittanut työn keskustelemalla kirjastohankkeen historiasta 

ja etenemisvaiheista taustaryhmäni kanssa, johon kuuluivat arkiston

hoitajat Anna-Maija Nirhamo ja Esa Lahtinen sekä asiamies Olavi Hurn. 

Tutustuin myös molempien arkistojen kirjastojen kokoelmiin saadakseni 

käsityksen tulevan kirjaston perusmateriaalista. Käytyjen keskustelujen 

ja Matti Simolan selvitykseen ja siitä annettuihin lausuntoihin pe

rehtymisen jälkeen kirjasin itselleni työtehtäväni. Se koostuu lau

sunnoissa esitettyjen lisäselvitysten tekemisestä. Ja lisäselvi

tystä kaipaavia asiakokonaisuuksia ovat:

-j) itse työväenliikkeen kirjaston määrittely, sen tehtävän

kuva ja asema kirjastolaitoksessa yleensä 
2) edelliseen liittyen on kartoitettava tietopalvelun tarve

ja kuvailtava sen toimintamuotoja *>ekä kuvailtava 

yksityiskohtaisesti kaikki kirjaston palvelut
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3) kirjaston henkilöstö, sen rakenne, määrä, tehtävät ja 

pätevyys

4) selvitettävä työväenliikkeen järjestöjen ja laitosten 

halut ja tarpeet sellaiseen työväenliikkeen kirjastoon, 

joka menee huomattavasti yli Matti Simolan esittämän 

vaihtoehdon ja mistä jo aiemmissa yhteyksissä on ollut 
alustavasti keskustelua

5) selvitettävä valtiovallan kanta kirjastohankkeen toteutta
mismalliin

6) aineiston käsittelyyn liittyvinä asioina kannanotto luet

teloinnin tasosta ja luokituksesta ja joitakin suunta

viivoja tiedonhakutapojen kehittelemiseksi (asiasanastot).

Kohdassa 4 esitetty yhteydenotto ja neuvottelut työväenliikkeen 

järjestöjen kanssa kyseisestä hankkeesta annettiin Työväen Arkiston 

arkistonhoitajan Esa Lahtisen tehtäväksi.

Käsilläoleva selvitys pyrkii siis määrittelemään työväenliikkeen 

kirjaston perustamisen lähtökohdat, toimintaperiaatteet ja konk

reettiset toimintamuodot. Ennenkuin voidaan esittää tarkasti mitä 

nämä toimintamuodot eli perustettavan kirjaston tarjoamat palvelut 

ovat, on pitänyt kaavailla myös tulevan kirjaston mahdollisia käyt

täjiä: keitä he ovat ja mitä ovat heidän tiedontarpeensa. Ja jotta 

tämä kirjasto voisi palvella asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella 

tavalla, se ei voi jäädä muusta kirjastolaitoksesta irralliseksi 

saarekkeeksi. Miten työväenliikkeen kirjasto asettuu yhteistyöhön 

muun kirjastolaitoksen kanssa taatakseen käyttäjilleen kaikki ne 

palvelut, joita yhtenäinen, maan kattava kirjastoverkosto voi tuot

taa? Ja toisaalta, miten se itse mahdollistaa omien kokoelmiensa 
laajan käytön?

Tämän selvityksen on tarkoitus olla niin konkreettinen suunnitelma 

nykyaikaisesta, monipuolisesta tieteellisestä kirjastosta, että sen 

avulla voidaan hanketta ajaa eteenpäin niin valtiovallan kuin työ

väenliikkeenkin suuntaan (katso edellä kohta 3). Olen käsitellyt tätä 

kirjastohanketta kolmena ikäänkuin toisistaan laajenevana mahdollisuu

tena. Mitä merkitsee pitäytyminen perinnekirjastoksi kutsutussa
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vaihtoehdossa, joka käytännössä olisi Työväen Arkiston ja Kansan 

Arkiston kirjastojen summa, niinkuin eräässä lausunnossa todetaan? 

Tai mitä näkymiä avautuu tämän peruskokoelman, eräänlaisen "pesä

munan" ympärille rakennetusta modernista tieteellisestä erikois

kirjastosta? Ja lopulta, olisiko mahdollista toteuttaa tietyllä, 

rajatulla erityisalueella ja tietyn kehitysorganisaation tarpeisiin 

keskuskirjasto, työväenliikkeen keskuskirjasto ja minkälainen olisi 

sen rooli ja tehtävät.
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2. KIRJASTON PERUSTAMISEN TAUSTOJA

2 .1 . Työväenyhdistysten kirjastotoiminta vuosisadan alussa

Jo suomalaisen työväenliikkeen alkutaipaleella kuului jäsenistön sivis

tystason nostaminen keskeisenä osana toimintaan. Alkuaikojen wrighti- 

läisen työväenliikkeen päämääriin kuului myös sivistystyö, mutta sen 

tavoitteet olivat toiset kuin sittemmin työväen itsensä otettua liik

keessä johdon. Tehtailija von Wrightin aatteellinen tavoite oli val

lankumouksellisen sosialismin ajatusten ja oppien leviämisen ja juurtu

misen estäminen suomalaiseen maaperään. Kun sitten työväenliikkeen johto 

siirtyi työväen omiin käsiin, tuli sivistystyön tärkeäksi tehtäväksi 

nimenomaan työväenaatteen tunnetuksiteko. Keskeinen väline sivistys

työssä olivat kirjastot, joita työväenyhdistykset ylläpitivät voimiensa 

mukaan "kunnioitettavan määrän", niinkuin kirjastonhoitaja Marjaana 

Karjalainen toteaa kansankirjastojen historian tutkimuksessaan. Esimer

kiksi vuonna 1907 yhdistyksillä oli 509 toimivaa kirjastoa, joissa oli 

niteitä yhteensä 30 404, mikä merkitsi n. 60 nidettä kirjastoa kohti. 

Vuoden 1910 puoluetilaston mukaan kirjastoja oli jo 957 työväenyhdistyk

sellä ja niissä niteitä yhteensä 69 456 (Karjalainen, s.109-110).

Työväenliikkeen piirissä pidettiin kirjastotoimintaa ensisijaisesti 

yhteiskunnan tehtävänä ja tässä tarkoituksessa kannatettiin esim. Kan

sanvalistusseuran työtä kirjastojen toiminnan tukemiseksi. Kunnallisen 

kirjastolaitoksen kehitykseen haluttiin vaikuttaa ja niin tehtiin esityk

siä tyovaenkirjallisuuderi ja lehtien hankkimisesta pitäjänkirjastoihin. 

Esitykset eivät yleensä saaneet vastakaikua eivätkä siis johtaneet toi

menpiteisiin ja niin työväestön sivistys- ja tiedontarpeiden tyydyttä

miseksi alettiin perustaa työväenyhdistyksille omia kirjastoja. Työväen

yhdistysten sääntöjen ensimmäisiin pykäliin sisällytettiin velvollisuus 
ylläpitää kirjastoa ja lukusalia (Kosonen, s. 26).

Kasilla olevan selvityksen kannalta mielenkiintoinen on se historian 

tieto, että vuonna 1913 esitettiin työväenpuolueen puoluetoimikunnassa 

kirjastotoimen keskitetty johtaminen järjestettäväksi niin, että olisi , 

perustettu Kansanvalistusseuran kaltainen keskusliike. Esityksessä 

voi katsoa olleen idullaan ensimmäisen kerran työväenliikkeen keskus

kirjaston tai ainakin jonkinlaisen hallinnollisen ja ohjaavan yksikön.
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Ehdotus tosin hylättiin, mikä osoitti sanojen ja tekojen välistä 

ristiriitaa, erityisesti johdon taholla. Työväenklrjastojen mer

kityksestä kyllä kirjoitetuinkin, mutta käytännössä tuki tahtoi 

jäädä vähäiseksi (Kosonen, s. 27).

Keskitetyn kirjastotoimen johdon puuttuessa sääntöjen velvoitus luku

tuvan ja kirjaston ylläpitämisestä jäi usein toteuttamatta, vaikka 

toisaalta työväentalojen rakentaminen pani monasti liikkeelle myös 

kirjaston perustamisen. Kirjaston alku saattoi olla työväenyhdis

tykselle kertyneiden erilaisten julkaisujen (kalentereita, vuosiker

toja, tieteellistä kirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta) järjestäminen 

lainauskuntoon. Tai sitten yhdistyksissä toimivat lukupiirit ja puhuja- 

ja keskusteluseurat hankkivat tarpeisiinsa kirjoja ja niin syntyi kir

jasto. Myös työväenyhdistykselle tehtynä lahjoituksena saattoi kirjasto 

aloittaa toimintansa (Kosonen, s. 31).

Työväenkirjastojen tehtäväksi ja tarkoitukseksi määriteltiin yleisesti 

yhdistysten jäsenten ja muiden paikkakuntalaisten lukuhalun tyydyttä

minen ja osana yhdistysten valistustoimintaa kirjastoille asetettiin 

myös aatteellinen tehtävä (Kosonen, s. 35). Merkittävää säännöksissä 

oli lainausoikeuden myöntaäminen yhdistysten ylkopuolisillekin lainaa

jille vaikka heille ehtoja asetettiinkin.

TyöväenkJ rjaston toimintaperiaatteet rakentuivat porvarillisen sivistys

työn kritiikille ja oman työn periaatteiden hahmotteluun. Ja näin kirjas

tojen erityistehtäväksi tuli huolehtia juuri aatteellisen kirjallisuuden 

saatavuudesta. Esim. 1916 julkaistiin pienen kirjaston malli luettelo 

hankittavasta kirjallisuudesta, jota oli paitsi sosialistinen kirjallisuus 

myös muu tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus (Kosonen, s. 52).

Tyypillistä kokoelmille oli työväenliikkeen oman teoreettisen ja käytän

nöllisen kirjallisuuden suosiminen. Kaunokirjallisuuden puolella ei 

niinkään suosittu ns. työläiskirjallisuutta, vaan kirjo oli moninaisempi. 

Työväenkirjastojen historiaa kartoittanut Tuire Kosonen toteaakin niiden 

kirjavalikoimien olleen varsin ajankohtaisia ja vireitä (Kosonen, s. 74-75)



-  6 -

Vaikka työväenkirjastojen toiminnassa ja koossa oli paljonkin eroavai

suuksia, niin merkittävää on, että kirjastojen verkosto kattoi koko maan. 

Suurin ongelma toiminnassa näyttää olleen epävarmuus jatkuvuudesta, johon 

erityisesti vaikutti rahoiuksen sattumanvaraisuus. Työväenkirjastot oli

vat käyttäjiensä hallitsemia ja valvomia ja tästä seikasta muodostui tär

keä periaatteellinen ero kansankirjastoihin nähden, jotka oli perustettu 

harjoittamaan sivistystyötä ylhäältäpäin (Kosonen, s. 45).

2.2. Yleisen kirjastolaitoksen kehittyminen

Että kansankirjastojen harjoittamaa sivistystyötä voidaan sanoa ylhäältä

päin harjoitetuksi, perustuu kahteen tekijään. Ensinnäkin 1800-luvuri 

kirjastojen perustajat olivat useimmin pappeja ja siten kirkon ja kansan

kirjaston suhde muodostui hyvin läheiseksi. Myöhemmin kansakoululaitok

sen levittyä yhä useammin opettajista tuli kirjastojen perustajia ja 

hoitajia (Kosonen, s. 17). Paitsi että työväenliikkeessä kritiikkiä 

kohdistettiin kansankirjastojen aineistoihin, epäiltiin myös opettajien 

sopivuutta kirjastonhoitajiksi (Kosonen, s. 26). Ajatusmaailmoiden eri

laisuus tuli näkyviin sivistyskäsityksessä, joka kansankirjastojen työssä 

oli käsitys rahvaasta sivistämisen kohteena. Kun työväenkirjastojen 

sivistystyön sisällön määritteli työväestö itse, niin kansankirjasto- 

työssä sen määrittelivät toisenlaisen arvomaailman omaavat, oppineet 

ihmiset. Sivistäminen ohjautui ylhäältä alas kohteeseen, kansaan.

Tämän sivistyskäsityksen heijastuksia näkyy vielä voimakkaasti esim. 

vuoden 1918 tapahtumien jälkeisessä kirjoittelussa silloisen kirjasto

lehden palstoilla. Heti kansalaissodan jälkeisissä numeroissa käsitel

tiin sivistyksen ja erityisesti juuri painetun sanan vaikutusta kansan 

"siveelliseen alennustilaan" niinkuin sanonta kuului. Idealistisimmat 

kirjastonhoitajat olivat sitä mieltä, että jos työväestö (kansa) olisi 

saatu lukuharrastuksen pariin ja kansankirjastojen käyttäjiksi ei koko 

onnetonta sisällissotaa olisi käyty. Eli Tuire Kososen sanoin: "Kansan- 

kirjastoihmiset kokivat sisällissodan pääasiassa sivistystyönsä epäonnis

tumisena" (Kosonen, s.102). Tässä yhteydessä myös ankarasti tuomittiin 

työväenkirjallisuus "tihukirjallisuudeksi", jossa vääristeltiin valti

ollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja pilkattiin siveellisiä ja us

konnollisia totuuksia. Myös kehtitysoppi, luonnontieteet, sosiologia ja



vallankumouksien historian kirjallisuus tuomittiin "heidän (siis työ

väenliikkeen - TN) tarkoituksiinsa soveltuvaksi kirjallisuudeksi"

(Kosonen, s. 101). Sanomattakin on selvää, että kansankirjastojen 

peruskirjallisuus oli uskonriollis-isärimaal 1 ista.

Vuoden 1918 jälkeen työväenkirjastojen toiminta ei enää elpynyt entisiin 

mittoihin ja voimaan, kun taas kansankirjastolaitos alkoi kehityksensä 

kohti vakiintumista ja laajenemista maan kattavaksi kunnalliseksi kirjas

tolaitokseksi, joka saa säännöllistä yhteiskunnan tukea. Vuonna 1906 

nimitettiin ensimmäinen kirjastokomitea, jossa luotiin suuntaviivat kir

jastotoiminnan kehittämiselle. Toimenpide merkitsi kirjastojen virallista 

tunnustamista. Lainvoiman komitean esitykset saivat vuoden 1928 kansan

kir jastolaissa (Karjalainen, s. 6). Seuraava kirjastolain uudistus ta

pahtui 1961, jonka ehkä suurin uudistus oli Karjalaisen mukaan valtion 

avustusosuuden huomattava korottaminen eikä niinkään uusien toimintamuo

tojen esittäminen (Karjalainen, s. 144).

Valtionavun vakiintumienn ja vähittäinen kasvu mahdollisti kunnallisen 

kirjastolaitoksen rakentumisen maan kattavaksi kirjastoverkoksi niin, 

että nyt maan jokaisessa kunnassa on kirjasto, monissa useampiakin kir- 

jastopisteitä sekä lisäksi suhteellisen tiheä kirjastoautojen verkosto. 

Kirjasto palvelee erilaisissa laitoksissa ja sairaaloissa. Työpaikoillekin 

perustettiin erityisesti 70-luvun kestäessä työpaikkakirjastoja, joko am

mattiosastojen tomesta tai kunnallisen kirjaston siirtokirjakokoelmina.

Vuoden 1973 kirjastokomitean mietintö on muodostanut seuraavan käänne

kohdan yleisen kirjastolaitoksen kehityksessä. Komitea eritteli laa

jasti yleisiä yhteiskuntapoliittisia kehittämistavoitteita, joista joh

dettiin kirjastolaitoksen tavoitteet. Tässä ajattelussa kuvastuu suuren 

osan 70-lukua kirjastolaitoksenkin piirissä käynut keskustelu siitä, 

ettei kirjasto voi olla mikään muusta yhteiskunnasta irrallinen sivistyk

sen linnake.

Komitea erotti tieteelliset kirjastot tehtäviltään suppeammiksi ja eri

koistuneemmiksi tieteellistä tutkimusta, korkeampaa opetusta, hallintoa' 

ja elinkeinoelämän tutkimusta palveleviksi laitoksiksi. Yleinen kirjasto

laitos taas nähdään laaja-alaisena kulttuurilaitoksena, jonka tehtävänä 

on tiedon, taiteen ja ajanvietteen tarjoaminen. Aineiston muotokaan ei
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enää pelkästään ole painettu sana eli kirja vaan kunnallisen kirjaston 

tulee tarjota käyttäjilleen myös erilaista audiovisuaalista aineistoa, 

kuten äänitteitä, joita ovat mm. äänilevyt ja kielikasetit. Myös kuval

lista aineistoa diasarjoina tai filmeinä tarjotaan käyttöön (ks. Komitean

mietintö 1975:110). Viimeisin laajennus aineistoissa on kokeilu video
filmien lainaamiseksi.

Komitean mietinnössä todetaan julkisuus yleisten kirjastojen periaat

teeksi siten, että kirjastojen välittämät sanomat ovat julkisia ja näi

den sanomien vastaanottajajoukko on ennalta rajoittamaton. Tästä syystä 

komitea katsoo yleisten kirjastojen toiminnalla olevan joukkoviestinnän 

luonteen. Edelleen mietinnössä todetaan yleisen kirjaston olevan palvelu

laitos, jolla on tavallista paremmat edellytykset eriyttää tarjontansa 

tyydyttämään erilaisten ryhmien ja yksilöiden tiedollisia tarpeita 
(Kom. miet., s. 23-24).

Yhdeksi tällaiseksi erityisryhmäksi on koettu työväestö, jonka osuus 

kirjastonkayttajistä on aina ollut muuhun väestöön verraten hyvin pieni. 

Tyopaikkakirjastotoiminta nähtiin erityisesti juuri 70-luvulla yhdeksi 

mahdollisuudeksi tämän väestönosan saamiseksi kirjastopalvelujen käyt

täjiksi. Ajateltiin, että viemällä kirjallisuus ja kirjasto sinne missä 

työntekijät viettivät merkittävän osan ajastaan, tämä lähentyminen ta

pahtuisi helpommin. Jos ei perustettu työpaikkakirjastoa niin kirjasto

auton yksi pysähdyspaikka saattoi sijaita tehtaalla ruokatunnin aikaan. 

Myöhemmin on jouduttu toteamaan, ettei tätä kautta tapahtunut kovinkaan 

merkittävästi "piilevän käyttäytymisvalmiuden aktivoitumista" (ks. Laina

kirja, s. 8) eli uutuudenviehätyksen mentyä, työpaikkakirjastoa käytti 

enää suhteellisen pieni joukko, josta suurin osa oli jo muutoinkin 
löytänyt kirjaston.

2.3. Työväenliikkeen arkistojen kirjastotoiminta ja Työväenperinne ry 
sen jatkajana

Niinkuin aiemmin on jo todettu. Hienostettiin työväenkirjastot ennen muuta 

työväenliikkeen aatteellisiin tarpeisiin. Työväenliikkeen toiminnan perus

taksi tarvittiin teoreettista tietoa ja sen soveltamista toimintapolitii

kaksi. Lehdistön lisäksi kirjallisuus oli sitäpaisi ainoa joukkotiedotus
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väline. Merkittävää on huomata, että kun kirjojen lukeminen ei kuulunut 

työväestön elämäntapaan yleisesti, muodostui työväenkirjastoilie tärkeäksi 

tehtäväksi opettaa työväenluokan jäseniä kirjanlukijoiksi ja kirjallisuuden- 

käyttäjiksi. Että tässä ainakin jossain määrin onnistuttiin näkyy kirjas

tojen kaunokirjallisuuden suhteellisen ahkerana lainaamisena. Työväen- 

kirjastot tekivät siten arvokasta yleissivistyksellistä työtä käyttäjiensä 

henkisen kehityksen tukijoina (Kosonen, s. 102-105).

Edellä kuvatun toimintalinjan voidaan katsoa jatkuneen työväenarkistojen 

elimellisiksi osiksi perustetuissa kirjastoissa. Se, että kirjasto toimi 

arkiston yhteydessä itsestään selvästi,ioli ainakin yhteispohjoismainen 

käytäntö, työväen Arkisto perustettiin 1909 ja Kansan Arkisto paljon 

myöhemmin eli 1956, vaikkakin sen toiminta sai alkunsa 1945 SKP:n arkis

tosta. Vuonna 1956 arkistotoimintaan tulivat mukaan muutkin kansan

demokraattiset järjestöt ja nimikin muuttui tuolloin Kansan Arkistoksi.

Arkistojen kirjastojen toimintaa leimaa jossain määrin samankaltainen 

epävarmuus jatkuvuudesta kuin työväenyhdistysten kirjastoissakin. Puu

tetta on ollut niin varoista kuin ilmeisesti henkilöresursseistakin.

Hyvin pitkän työpäivän ja ansiokkaan työpanoksen Työväen Arkiston kir

jaston hyväksi tekivät K.H. Wiik ja Anna Wiik. K.H. Wiikkiä Tuire Koso

nen käsittelee tutkimuksessaan pitkään työväenliikkeen kirjastojen linjan 

hahmottajana ja mainitsee hänen laajat kansainväliset yhteytensä, joiden 

avulla hän pystyi hankkimaan kirjallisuutta Tukholmasta ja aina Pariisia 

myöten. Nämä hankinnat hyödyttivät muitakin kuin vain Työväen Arkiston 

kirjastoa (Kosonen, s. 54-57).

Työväen Arkiston kirjastoa kehitettiin ja se oli elävä kokoelma tassa 

mielessä aina 1950-luvuri puoliväliin asti, mutta jäi sitten hoitoa vaille 

runsaaksi pariksikymmeneksi vuodeksi. Kansan Arkiston kirjastoa on sen

sijaan koko ajan järjestetty ja luetteloitu. Ehkä onnellisempi asiantila 

on johtunut siitä, että sen kokoelma on nidemäärältään huomattavasti Työ

väen Arkiston kirjasoa pienempi. Molemmissa tapauksissa kirjastonhoidon 

järjestäminen ei ole ollut yksinkertainen toimenpide, koska tavallaan , 

kirjaston hyväksi tehty työ on ollut poissa arkistotyön voimavaroista. 

Erillisiä voimavaroja varsinaiseen kirjastotyöhön, joka tapahtuu rinnan 

arkistotyön kanssa, ei ole voitu saada, koska laki yksityisluonteisten 

arkistojen valtionavusta ei mahdollista kirjastonhoitajan palkkaamista 

valtionavun turvin. Laki tuntee arkistojen yhteydessä vain suppeat käsi

kirjastot .
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Tuire Kosonen toteaa tutkimuksensa lopussa työväenkirjastojen lyhyeksi 

jääneen "voimallisen toiminnan kauden" olleen syynä siihen, ettei 

kirjastojen traditio saanut pysyvää asemaa sen enempää työväenliikkeen 

sivistystyössä kuin kunnallisen kirjastolaitoksen toimintaperiaatteiden 

muotoutumisessakaan (Kosonen, s. 106). Kun toukokuussa 1983 perustettu 

Työväenperinne ry ilmoittaa yhdeksi tehtäväkseen työväenliikkeen keskus

kirjaston ylläpitämisen, tekee mieli ajatella, että tradition katken

nutta lankaa ollaan solmimassa yhteen. Samasta asiasta on kysymys Esa 

Lahtisen ja Anna-Maija Nirhamon 18.2.1983 päivätyssä muistiossa, jossa 

todetaan työväenliikkeessä vuosikymmenien kuluessa kootun erittäin suuren 

kirja-aineiston, jolla olisi merkitystä tutkimustyölle ja että työväen

liikkeen järjestöillä ei ole moraalista oikeutta luovuttaa näitä kirjasto
ja muiden hoitoon.

En käy tässä kertaamaan kaikkea sitä työtä, joka jo on tehty työväen

liikkeen keskuskirjaston hyväksi. Matti Simola on kirjannut omaan esi- 

tykseensä eri vaiheet varsin tarkasti. Ne löytyvät sieltä. Mietteet 

vievät kysymykseen, mikä tekee traditiosta elävän? Riittääkö se, että 

aktivoidaan työväenliikettä koskeva historiallinen aineisto tutkijoiden 

ja opiskelijoiden käyttöön? Vai olisiko mietittävä myös, mikä on tänä 

päivänä työväenliikkeen piirissä toimivien ihmisten tietoympäristö ja 

minkälaista on se tarvittava tieto, jonka avulla toimintaa suunnataan ja 

luodaan? Voiko kirjastotoiminta auttaa tässä suunnistamisessa ja jos voi 

niin millä tavoin? Vuosisadan lopulla toimimme kokonaan toisenlaisessa 

tietoympäristössä kuin sen alussa. Tiedon määrä on muuttunut, uuden tie

don julkaisunopeus on kiihtyvyt ja tiedon esitysmuodot ovat muuttuneet. 
Kaikella tällä on vaikutuksensa.
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3. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON TOIMINTAPERIAATTEET JA 

TEHTÄVÄT JA NIISTÄ JOHDETTAVAT TOIMINTAMUODOT

3.1. Erilaiset vaihtoehdot

UNESCO:n määritelmän mukaan "kirjasto merkitsee nimeä huomioon otta

matta mitä tahansa järjestettyä kokoelmaa painettuja kirjoja ja aika

kauslehtiä tai muuta graafista tai audiovisuaalista aineistoa sekä 

henkilökuntaa, joka tarjoaa tarvittavaa apua tämän aineiston käyttäjien 

tiedonsaannin-, tutkimus-, opiskelu- tai virkistystarpeiden tyydyttämi

seksi". Määritelmä kuvaa tavallaan kirjastolle asetettavat välttämät

tömät, mutta ei vielä suinkaan lopullisesti riittävät toimintaehdot.

Vasta kun on eritelty' vastauksia kysymyksiin mitä palveluja, kenelle, 

millä alueella ja miten, on määritelty tarkemmin kirjaston toiminnan pää

määrät ja keinot, joilla ne voidaan saavuttaa.

Matti Simolan selvityksessä kaavaillun kirjaston toimintaperiaatteet

ja tavoitteet on ilmaistu seuraavasti:
"Kirjaston tarkoituksena olisi olla tieteellinen kirjasto, 

joka toimisi eräänlaisena työväestön, työväenkysymyksen, 

työväenliikkeen ja sen ajatusmaailmaa koskevan kirjalli

suuden keskuskirjastona. Kirjasto pyrkisi kokoamaan katta

vasti kotimaisen alaan liittyvän kirjallisuuden ja tärkeim

män ulkomaisen kirjallisuuden. Silmällä pidettäisiin kum

mankin peruskokoelman (TA ja KA) keskeisten osien kartutta

mista ja traditioiden kunnioittamista".

Ja vielä on sanottu käyttäjistä ja palveluista nain:
"Kirjasto olisi avoin kaikille tutkijoille, harrastajille 

ja asiasta kiinnostuneille. Kirjoja lainattaisiin ja kauko

lainattaisiin normaalien kirjastoperiaatteiden mukaisesti. 

Kirjastossa olisi normaalit yleisönpalvelurutiinit, luku- 

salipalvelut, jäljennepalvelut, lukulaitteet jne.".

Lienee paikallaan pohtia tarkemmin, minkälaisia toimintavaihtoehtoja on 

synnytettävissä tuosta UNESCO:n laatimasta kirjaston välttämättömät toi

mintaehdot kirjaavasta määritelmästä. Simolan esityksessä on jo vastattu 
esitettyihin kirjaston toiminnan päämääriä yksityiskohtaisemmin kuvaaviin 

kysymyksiin. Minkälainen kirjasto muodostuu näin esitetyistä toimintapen 

aatteista ja tavoitteista ja vastaavatko suunnitellut palvelut annettuja

päämääriä?
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3.1.1. "Perinriekirjasto"

Ehkä se käytännöllinen tosiasia, että suunnitelmat työväenliikkeen yhtei

sen kirjaston perustamisesta ovat lähteneet liikkeelle työväen perinnetyön 

piiristä, on vaikuttanut siihen miten kirjasto on käsitetty. Ja lopulta 

se, että perustettavan kirjaston ylläpitäjänä on Työväenperinne ry, vie 

ajatukset kaavaillun kirjaston tehtävästä suuntaan, joka kiteytyy käsit

teessä "perinriekirjasto". Työväenperinne ry:n säännöissä sanotaan sel

keästi sen 2§:ssä: "Yhdistyksen tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen 

perinteen vaaliminen ja kehittäminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

tukemalla työväenliikkeen arkistotoimintaa, ylläpitämällä työväenliikkeen 

keskuskirjastoa (alleviivaus - TN) ja työväenliikkeen keskusmuseota sekä 

edistämällä työväenliikkeen historiallista tutkimusta ja muuta työväen
perinteen vaalimiseen liittyvää toimintaa".

Kun Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kokoelmat yhdistetään asianmukai

sesti luokitettuina ja luetteloituina ja niiden sisältämistä erikoiskoko

elmista tehdään luetteloita ja bibliografioita ja syntyvään kirjastoon 

palkataan ammattitaitoinen henkilökunta huolehtimaan kokoelmasta, kartut

tamaan sitä ja palvelemaan käyttäjiä, niin on tietysti astuttu aimo askel 

eteenpäin. Erityisesti tutkijoiden, opiskelijoiden ja asianharrastajien 

käyttöön on silloin saatu arvokasta aineistoa, joka tähän asti on ollut 

tavallaan tavoittamattomissa järjestämättömyytensä vuoksi. Mutta jos pe

rustettavasta kirjastosta on tarkoitettu muodostaa työväenliikkeen keskus

kirjasto, niinkuin Työväenperinne ry:n yllä lainatuissa säännöissä tode

taan, onkin kysyttävä, riittääkö tämä? Ovatko työväenliikkeen (niin amma

tillisen kuin poliittisenkin) palveluksessa työskentelevien tiedontarpeet 

olennaisesti työväen ja työväenliikkeen historiaan ja perinteeseen koh
distuvia?

Matti Simola toteaa selvityksessään käsitellessään kirjaston mahdollista 

informaatiopalvelua, että "kirjastojen (TA ja KA) nykyiset kokoelmat ovat 

selvästi perinteellisiä ja historiallisia ja niistä ei ole paljon hyötyä 

ajankohtaiselle informaatiopalvelutoiminnalle eikä järjestötoiminnalle" 

(Simola, s. 36). Edelleen Simolan mukaan yhdistetyn kirjaston aineiston 

hankinnassa olisi tärkeää molemmissa kokoelmissa todettujen aukkojen täy

dentäminen. Uutuushankinta keskittyisi "tutkimukselliseen kirjallisuuteen, 

henkilöhistoriaan sekä ulkomaiseen peruskirjallisuuteen" (Simola, s.32-33). 

Vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin sisältyy itseasiassa näihin sitaat
teihin.
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Eli kokoavasti todeten: tätä ns. periririekirjastoa voitaisiin pitää 

työväenliikkeen keskuskirjastona kokoelmansa sisältämän aineiston puo

lesta. Aineiston rajaus on tehty koskemaan erityishistoriaa. Kuri kauko

palvelu omasta kokoelmasta ilmoitetaan yhdeksi palvelumuodoksi, merkitsee 

se kirjaston avautumista käytettäväksi maanlaajuisesti muiden kirjastojen 

välityksellä. Mutta jos etsitään vastausta kysymykseen kenelle kokoelma 

palveluineen on tarkoitettu ja ajatellaan mahdollisiksi käyttäjiksi myös 

Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen työntekijät ja jäsenet, näyttää siltä 

että heidän tarpeitaan kaavailtu kirjasto ei tällaisenaan pystyisi palvele 

maan juuri lainkaan. Tämän käyttäjäjoukon tiedontarpeiden voi aavistaa 

olevan olennaisesti muualla kuin hiotoriassa ja perinteessä.

Jos siis halutaan palvella tätä viimeksimainittua käyttöjäryhmää eli mui

takin kuin tutkijoita, opiskelijoita, asianharrastajia ja tiedotusväli

neiden edustajia, joudutaan ilmeisesti erittelemään uudelleen luvun 3.1. 

alussa esitettyjä kysymyksiä: mitä palveluja ja millä alueella? On yri

tettävä hahmottaa seuraava vaihtoehto, joka olisi enemmän kuin tämä pe- 

rinnekirjasto. Sensijaan, että käyttäjät ja heiqlän tarpeensa on löydetty 

ja määritelty olemassa olevista kokoelmista käsin, käännetään näkökulma 

toisinpäin. Etsitään kaikki potentiaalisetkin käyttäjät ja eritellään 

heidän tiedontarpeitaan niin pitkälle kuin se on mahdollista ja katsotaan, 

minkälainen kirjasto palveluineen tarvitaan, jotta näitä tarpeita voitai

siin tarkoituksenmukaisimmin tyydyttää.

3.1.2. Historiallisten kokoelmien aktivoinnista tämän 

päivän tiedontarpeeseen vastaamiseen

Käyttäjistä ja heidän tarpeistaan lähtevä tarkastelu auttaa etsimään 

muotoa ja sisältöä seuraavalle vaihtoehdolle. On pyrittävä vastaamaan 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti kysymyksiin kenelle ja mitä palveluja. 

Lisäksi kirjaston käyttäjäkunnan erittelyssä on otettava huomioon sekä 

todelliset käyttäjät että potentiaaliset käyttäjät, koska palvelujen 

kehittämisen näköala ei ole mahdollinen jos pitäydytään vain jo olemassa

oleviin käyttäjiin (Tammekann, s. 136).
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3.1.2.1. Mahdolliset käyttäjät ja heidän tiedontarpeensa

Matti Simolan selvityksessä perustettavan kirjaston käyttäjiksi osoite

taan tutkijat, opiskelijat, tiedotusvälineiden edustajat ja "asianhar

rastajat". Viimemainitun ryhmän muodostaisivat ilmeisesti ns. ruohon

juuritason tutkijat tai työläistutkijät, joita molempia nimikkeitä on 

käytetty. Tyypillinen tämän ryhmän edustaja on esim. Metallityöväen 

ammattiosasto 49:n historiankirjoitusprojektissa mukana ollut levyseppä 

Wärtsilän telakalta. Hän kulki yliopistotutkijan matkassa haastattele

massa veteraaneja, kokosi materiaalia ja toimi tulkkina ammatillisen 

sanaston ymmärtämisessä. Näiden käyttäjäryhmien tarpeet liittyvät eriastei

seen tutkimukseen ja opiskeluun. Tiedotusvälineiden edustajat tarvin

nevat useimmiten ainutkertaisia, nopeasti löydettäviä vastauksia yksit

täisiin kysymyksiin, tarkistusvastauksia jne. Näiden ryhmien tarpeita 

olemassaolevat kokoelmat ja suunniteltu uutuushankinta tyydyttäisivät 

suhteellisen hyvin. Palvelut on kyseisessä selvityksessä kuvattu oike

astaan vain pelkkinä mainintoina, joista saa käsityksen jonkinlaisesta 
minimitasoisesta palvelusta. ■

Jos ei vielä kuitenkaan rajata pois mahdollisesta käyttäjäkunnasta pe

rustettavan kirjaston kehysorganisaation Työväenperinne ry:ri jäsenjouk- 

koa, joudutaan käyttäjä- ja tiedontarvearialyysia jatkamaan edelleen. 

Poliittisessa ja ammatillisessa työväenliikkeessä työskentelevä toimit- 

sijakunta muodostaa silloin huomattavan suuren, ei kovinkaan yhtenäisen 

mahdollisten käyttäjien joukon. Mitä voidaan tietää heidän tiedontar
peistaan?

SAK on teettänyt Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ATK-palvelutoi- 

mistolla tutkimuksen tietohallintonsa kehittämisestä. Tutkimusselosteesta 

käy ilmi, että toimitsijat työskentelevät paljolti erilaisen sisäisesti 

syntyvän aineiston kanssa. Tällaista aineistoa ovat mm. pöytäkirjat, 

raportit, muistiot, asiakirjat, monenlaiset selvitykset. Myös kertyy 

aineistoja mukanaolosta useissa ammattiyhdistysliikkeen ulkopuolisissa 

työryhmissä jne. Tutkimusseloste on itseasiassa tarvekartoitus, jonka 

pohjalle rakentuu ehdotus tietohallinnon kehittämisestä niin, että esim. 

edellä esitetyn kaltaiseen materaaliin sisältyvä tieto olisi nykyistä 

paremmin ja järjestelmällisesti etsien löydettävissä ja saatavissa käyt

töön (Suvanto; Ehdotus SAK:n tietohallinnon kehittämiseksi, 1984).
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Ammattiyhdistysliikkeessä työskentelevien tiedontarve kohdistuu paljolti 

edellisten lisäksi monenlaiseen tilastotietoon, jota tarvitaan tueksi työ

ehtosopimusneuvotteluissa. Näitä tilastoja ovat palkkatilastot, niin 

kotimaiset kuin esim. 0ECD:ri tilastot, taloudellista kehitystä kuvaavat 

tilastot, yritystilastot, työllisyystilastot jne. (Suvanto, s. 11). Tämän 

tyyppisen tiedon saanti tapahtuu tehokkaimmin ulkopuolisista atk-tietokan- 

noista. Tilastokeskuksella on olemassa niitä tällä hetkellä jo useita.

Kyseisen raportin mukaan parilla SAK:n osastolla kaivattaisiin tietopal

velua, jonka avulla pystyisi seuraamaan nykyistä muotoutunutta käytäntöä 

mielekkäämmin oman alan ilmestyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia. Kir

jastopalveluna on kysymys jatkuvasta, valikoivasta tiedonjakelusta ns. 

STJ-palvelusta (=selektiivinen tietojen jakelu). Esim. SAK:n oikeudel

lisen osaston henkilökunta siuraa tällä hetkellä eduskunnan kirjaston ja 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston luetteloi

den ja kortistojen avulla ko. kirjallisuuden ilmestymistä (Suvanto,s.13-15). 

Myös SAK:n sosiaaliasiain osastolla tunnettiin olevan tarvetta omalta 

alalta vastaavanlaiseen palveluun. ■

Poliittisten puolueiden toimitsijoiden päivittäisen tietoympäristön voi 

arvella olevan hyvin paljon edellä hahmotellun kaltainen, vaikkei siitä 

olekaan varsinaista raportoitua tietoa saatavilla. Kun heidän on seurat

tava kiinteästi päivänpolitiikkaa, muodostuvat joukkotiedotusvälineet, 

niin lehdistö kuin radio ja televisiokin, keskeisiksi tietovälineiksi. 

Puolueiden ohjelmatyössä, joka tapahtuu pidemmällä aikajänteellä, voi 

olettaa tarvittavan jonkinlaista tutkimuksellisempaa otetta tietoon,niin 

että erilaista pohja- ja taustatietoa on työn alkuvaiheissa hankittava 

käyttöön.

Työväenliikkeen sivistysjärjestöjen tehtäväkenttää on aikuiskoulutus. 

Muodoltaan se on opintokerhotoimintaa ja lyhyitä kursseja, esim. viikon

lopun kestäviä. Keskeistä työssä on opiskelun ohjaus ja opinto- ja kes

kusteluaineistojen tuottaminen. Sivistysjärjestöjen työntekijöiden tie

dontarpeet löytyvät pedagogiikan, opetusoppien, oppimispsykologian ja 

yleensä kasvatustieteiden alueelta. Toisaalta opintoaineistojen ja siten 

opiskeltavien asioiden aiheet liikkuvat talouspolitiikasta ja luottamus

miehen asemasta vaikka kirjallisuuden ja valokuvauksen opiskeluun. Eli 

jokaisen opintoaineiston tuottamiseen tarvitaan paljon kulloisenkin aihe
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piirin tietoutta ja asiantuntemusta siitä huolimatta, että aineistoja 

tilataan ulkopuolisiltakin asiantuntijoilta. Ja kaiken aikaa tässä työs

sä aikuiskouluttajan ammattitaitoa on hänen tietämyksensä siitä, miten 

aikuinen oppii ja omaksuu uutta ja millä opetusmenetelmillä päästään 

parhaisiin tuloksiin. Ammattitaidon ylläpitämiseksi on seurattava ky

seisten alojen kehitystä eli tutkimusta ja alan muutakin kirjallisuutta 

ja lehtiä. Molemmilla sivistysjärjestöillä on lisäksi kulttuuripoliit

tinen tehtäväkenttänsä ja niin ollen velvoitus seurata ja tietää sen 
alueen tapahtumista ja keskustelusta.

Ammattiliittojen toimitsijoiden kirjallisuustarpeista huolehtivat liit

tojen eritasoiset kirjastot. Paljon jää ilmeisesti tässä mielessä myös 

toimitsijan oman aktiivisuuden varaan. Useimmin liittojen kirjastot ovat 

suppeita käsikirjastoja vaikka toisaalta joku liiton yksittäinen osasto, 

esim. tutkimusosasto, on saattanut koota merkittävän määrän aineistoa 

omalta mielenkiiritoalueeltaari omaksi käsikirjastokseen. Tai sitten yhtei

sön varsinainen kirjasto on hyvin suppea mutta työntekijät ovat kukin muo

dostaneet tarpeidensa mukaan henkilökohtaisia käsikirjastojaan. Näin on 
mm. Kansan sivistystyön liitossa.

Käyttäjien tarpeiden määrittely on ongelmallista, vaikka tarkasteltaisiin- 

kin vain todellisia käyttäjiä. Erittäin ongelmallista on määritellä ja 

ennakoida potentiaalien käyttäjien tarpeita (Tammekann, s. 136). Olen tässä 

kuvannut edellä lausutusta syystä vain sellaisia käyttäjäryhmiä, joiden 

tiedontarpeista on jotain konkreettista esitettävää. Kun yhteistyö käyt

täjien kanssa on minkä tahansa kirjaston työhön olennaisesti kuuluva osa, 

ei tässä siis ole suljettu muitakaan ryhmiä ulkopuolelle ajatellen esim. 

Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjä, vaikka kaikkia ei ole mainittukaan.

Ja kun kirjaston toiminta lähtee käyntiin ja saa vakiintuneita muotoja, 

voi olla, että uusia käyttäjäryhmiä ohjautuu itsenäisesti sen asiakkaiksi.

Ja toisaalta kirjasto itse palvelujaan kehittäessään pitäköön yhtenä näkö
alanaan uusien asiakkaiden löytämistä.

3.1.2.2. Kirjaston toiminta-ala ja tehtävät

Työväenliikkeen kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, jonka käyttö

oikeus on kaikilla tieteellistä kirjallisuutta tarvitsevilla. Sen erityis

alueena on työväestön ja työväenliikkeen historia ja toisaalta sellainen
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työelämää ja työyhteiskuntaa erittelevä ja kuvaava yhteiskunnallinen 

tutkimus ja kirjallisuus, joka on välttämätöntä käytännön toimintalin

jojen ja toimintapolitiikkojen luomisessa, tapahtuvan kehityksen ymmär

tämisessä ja siihen vaikuttamisessa.

Työväestön ja työväenliikkeen historian aluetta voi eritellä seuraaviin 

sisältöihin:
oo työväestön/työväenluokan muodostuminen

- koostumus/rakenne ja siinä tapahtuvat muutokset 

(esim. tämän ajan luokkarakennetutkimukset)

- sosiaalinen asema, elinolot, tavat, työväenkultturi osakulttuurina

oo toiminta tämän väestönosan hyväksi, sen taistelu oikeuksiensa puo

lesta ---> liikkeen historia
- järjestäytynyt yhteiskunnallinen liike: ammatillinen ja poliittinen 

—  muotoutuminen, tavoitteet, toiminta

- osana Suomen historiaa ja työväenliikkeen kansainvälisyyttä

oo työväenliikkeen ajatusmaailma

- filosofia, ideologia, aatteet, opit jne.

Tämän tieteellisen erikoiskirjaston luonteeseen kuuluisi vielä, että sillä 

on joitakin yksittäisiä erikoiskokoelmia kuten esim. slaavilaisen kirjalli

suuden kokoelma, osuustoimintakokoelma, Työväen muistitietotoimikunnan 

perinnetieteellirien käsikirjasto ja joitakin yksityishenkilöiden kirjastoja.

Kirjaston tehtävä on kirjastolle ominaisin toimintamuodoin saattaa edel

lä määritellyn aihealueen aineisto asiakkaiden käyttöön, kartuttaa aineis

toa jatkuvasti ja suorittaa tiedonhakua kokoelmasta sekä ulkopuolisista 

tietokannoista mahdollisuuksien mukaan.

3.1.2.3. Kirjaston toimintamuodot eli tarjottavat palvelut

Kirjasto- ja informaatiopalvelualitosten tehtävänä on kirjallisuuteen 

ja muuhun informaatioaineistoon sisältyvien tietojen ja muiden viestien 

saattaminen käyttöön. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on käyttäjien 

saataville asetettava heidän tarvitsemaansa kirjallisuutta ja muuta infor- 

maatioaineistoa. Aineisto asetetaan käyttöön joko pysyvästi lukutiloihin, 

tuodaan luettavaksi varastoista lukutiloihin (ns. lukusalilainat), annetaan
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käyttäjien mukaan kotilainaksi tai tilataan muista kirjastoista kauko

lainoina asiakkaalle. Tämä toiminta on KIRJASTOPALVELUA (Tammekann, 

s. 244).

INFORMAATIOPALVELU tai TIETOPALVELU on tietojen välittämistä kirjalli

suudesta ja muusta informaatioaineistosta. Välittäminen voi koskea tie

toja tästä aineistosta (tietoja tiedosta), jolloin puhutaan viitetieto- 

£alyelusta (esim. kirjallisuusviitteet, artikkeli viitteet jostain tietystä 

aiheesta). Tai sitten haetaan ja välitetään tähän aineistoon itseensä 

sisältyviä yksittäisiä tietoja, jolloin on kysymys _faktatietopalvelusta 

(Tammekann, s. 244).

Informaatiopalvelu tai tietopalvelu on siis yksilöllistä ja aktiivista 

toimintaa, jonka tarkoituksena on saattaa asiakkaan käyttöön hänelle 

olennainen tärkeä tieto tai materiaali. Informaatiopalvelu voi tapahtua:

- suullisena neuvontana

- kirjallisuusluetteloiden laatimisena annetusta aiheesta

- kirjallisuuskatsausten laatimisena (sisältötiivistelminä)

- kirjallisuuden uutuusvalvontana tietystä aiheesta tai tietyltä 

alalta eli valikoiva tietojen jakelu (STJ-palvelu)

(Tammekann, s. 245).

Ja vielä NEUVONTA (tiedonhakupalvelu tai referenssipalvelu) on kirjaston 

ns. neuvontapisteissä tapahtuvaa asiakkaan opastamista, jota suorittaa 

päivystävä virkailija. Opastaminen merkitsee tietojen antamista kirjaston 

kokoelmista, luetteloista ja niiden käytöstä sekä bibliografisista apu

neuvoista. Neuvonnassa siis vastataan lyhyehkössä ajassa selvitettäviin 
kysymyksiin. Neuvonta on luonteeltaan:

- suullista

- yksilökohtaista

- epäsystemaattista

- epäaktiivista siten, että sitä annetaan vain kysyttäessä

- kertakaikkista, sillä annettu vastaus ei jää talteen 

(Tammekann, s. 245).

Informaatioaineisto puolestaan on tänä päivänä muunkin muotoista kuin 

painotuotteet eli kirjat ja lehdet. Erilaiset atk-tiedostot luetaan 

informaatioaineistoksi niinkuin mikrofilmit ja mikrokortit. Myös video

filmit ovat tulossa kirjaston informaatioaineistoksi.
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Tässä joitakin kirjaston palvelutoiminnan kannalta keskeisiä käsitteitä, 

jotka olen katsonut tarpeelliseksi eritellä tarkemmin, jotta niiden sisäl

löstä vallitsisi kaikilla yhteinen käsitys. Ja sitten konkreettisiin 

palveluihin, joita kaavailtu työväenliikkeen kirjasto tarjoaisi edellä 

hahmotellulle käyttäjäkunnalleen niin, että oikea aineisto ja tieto koh

taisi oikean asiakkaansa.

a) Lainaustoiminta

Aineiston lainaus tapahtuu sekä kirjaston omista kokoelmista paikallis

tasoina että kaukolainoina muiden kirjastojen kokoelmista. Käyttäjä 

saa tarvitsemaansa aineistoa, joko kotilainaksi tai lukusalilainoiksi 

eli tutkittavaksi pelkästään kirjastossa. Viimeksi mainitusta aineis

tosta on käyttäjän mahdollista saada jäljenteitä kirjaston laitteilla

itsepalveluperiaatteella.

Kirjallisuus tai aineisto, jota ei saa kotilainoiksi on tyypillisesti 

käsikirjastokirjallisuutta: sanakirjoja, hakuteoksia, käsikirjoja, biblio

grafioita (kirjallisuusluetteloita), abstrakti- ja indeksijulkaisuja.

Kun käsikirjaston kokoelma on käsitettävä työvälineeksi, jonka avulla 

voidaan nopeasti löytää vastauksia esim. joidenkin vieraiden käsittei

den sisällöstä, tiivistetysti selvittää vaikka jonkun kirjailijan tuo

tanto tai erityisalan bibliografian avulla on jäljitettävä lähdemateri

aalia asiakkaalle, on työvälineistön oltava paikallaan käytettävänä.

Kotilainaksi ei myöskään anneta yleensä ikänsä puolesta heikkokuntoista 

aineistoa tai sellaista aineistoa, joka katsotaan erityisen arvokkaaksi 

tai harvinaiseksi (esim. bibliofiilisesti merkittäväksi) ja jota on mah

dotonta hankkia uusia kappaleita hävinneiden tai vahingoittuneiden ti

lalle. Työväenliikkeen kirjaston kokoelmiin on myös sovellettava näitä 

rajoituksia, koska aineistossa on tämän tyyppistä materiaalia olemassa. 

Esim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastossa ei kotilainaksi 

anneta 50 vuotta vanhoipaa materiaalia ja säännöksestä voidaan poiketa 

vain kirjastonjohtajan päätöksellä kulloisessakin tapauksessa erikseen.
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Paitsi että työväenliikkeen kirjasto tilaa asiakkailleen kaukolainoina 

muista kirjastoista iriformaatioairieistoa, jota sen omissa kokoelmissa ei 

ole, kuuluu sen palveluihin myös kaukolainaus omista kokoelmista. Koska 

perustettava kirjasto on määritelty tieteelliseksi erikoiskirjastoksi, 

joka pyrkii pitämään yllä mahdollisimman kattavaa kokoelmaa omalta alu

eeltaan, on tärkeää että sen aineisto palvelee mahdollisimman laajan käyt
täjäkunnan tarpeita tässä suhteessa.

Kaukopalvelun yleisohjeiden mukaan kirjastot voivat asettaa rajoituksia 

materiaalille, jota kaukolainataan. Edellä esitettyjen rajoitusten 

lisäksi kirjasto voi kieltäytyä antamasta kaukolainoiksi esim. aikakaus- 

ja sanomalehtiä, erikoiskokoelmiin kuuluvia teoksia ja kirjakaupoista 

saatavissa olevaa kotimaista kirjallisuutta (Kotimaisen kaukopalvelun 
opas, s. 7).

b) Informaatiopalvelu

Informaatiopalvelu ori, niinkuin luvun alussa todettiin, tietojen välit

tämistä tiedosta joko viitteinä aineistoista kuten esim. kirjallisuus

luettelot tai itse aineistoon sisältyvien tosiasiatietojen, faktatietojen 

välittämistä. Informaatiopalvelu on tiedonhakua, joka voi kohdistua 

paitsi oman kirjaston kokoelmaan myös ulkopuolisiin tietopankkeihin, 

jotka ovat atk:n avulla ylläpidettäviä tiedon tallennus- ja hakujärjes

telmiä. Tietopankkeja voi luonnehtia myös sanomalla, että ne ovat e l e k 

tronisia hakuteoksia, joita selataan päätteen avulla. Yksittäinen tieto

pankki koostuu useista erillisistä, eriaiheisista tietokannoista. Yhte

näisen tiedonhallintatekni ikan, ns. oriline- palvelun, avulla käyttäjän 

on mahdollista hakea tietoa tietopankin useammasta eri tietokannasta 
(Koivunen, s.38 ja Aalto & Jarenko, s. 33).

Perustettavaksi kaavaillun työväenliikkeen kirjaston tärkeä informaatio- 

palvelutehtävä on kehittää mahdollisimman monipuolisia tiedonhaun apu

välineitä, jotta oman kokoelman aineistoihin sisältyvä tieto olisi löydet

tävissä monin eri lähestymistavoin. Tämän päämäärän saavuttamisien asettaa 

vaatimuksia mm. aineiston luetteloinnin tarkkuudelle ja tasolle, luoki

tuksen kehittämiselle vastaamaan aineistojen sisältöjä ja tietysti erilas

ten asiasanastojen laatimista hakustrategioita varten. Esim Työväen 

Arkiston kirjastossa on tekeillä työväenliikkeen historian kronologinen
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hakemisto. Voi olla myös tarpeen laatia esim. henkilöbibliografioita 

(kirjallisuusluetteloita) työväenliikkeen keskeisten vaikuttajien omasta 

kirjallisesta tuotannosta sekä heistä ja heidän toiminnastaan tehdyistä 

tutkimuksista, heihin kohdistuneesta lehtikirjoittelusta jne. Niin eri

laisten asiasanastojen kuin bibliografioidenkin laatimisen lähtökohtana 

on pidettävä itse aihealueen sisäistä, ajatuksellista logiikkaa sekä niitä 

monia mahdollisia näkökulmia, joista käyttäjät lähtevät tarvitsemaansa 

tietoa etsimään. Tämä on informaatiopalvelua omista kokoelmista, omalta 

erityisalueelta.

Kysymys tiedonhausta ulkopuolisista tietopankeista on jossain määrin 

vaikea sen vuoksi, että tällöin joudutaan miettimään kirjastopalvelujen 

maksullisuutta. Uusi asiantila käy kipeästi kiinni kirjastotoiminnan 

perusfilosofiaan eli siihen, että oikeus tietoon on kaikilla kansalaisilla 

ja että tiedon saannin on oltava maksutonta. Toisaalta kiistämätöntä on 

tietopankkipalvelujen nopeus ja tehokkuus, niiden olennaisesti parempi 

mahdollisuus käsitellä ja tallentaa yhä lisääntyviä tietomääriä kuin 

perinteisten manuaalisten työtapojen mahdollisuudet.

Nykyaikaisessa tieteellisessä kirjastossa tulisi olla ainakin kansallis

bibliografian tiedot haettavissa päätteellä. Kansallisbibliografiaan si

sältyvät vuosittain tiedot kaikista tietyssä maassa julkaistuista kirjoista. 

Suomen kansallisbibliografiasta (Suomen kirjallisuus-nimisenä painatteena) 

löytyvät tiedot suomeksi ilmestyneistä, Suomessa ilmestyneistä ja muissa 

maissa ilmestyneistä Suomea koskevista kirjoista (Koivunen, s. 50). Tie

teellisten kirjastojen atk-yksikkö ylläpitää kansallisbibliografian elek

tronista muotoa, KATI-tietokantaa, johon sisältyy myös artikkeliviitteitä.

Tietokannan, ylipäänsä ns. suorakäyttöisen tietokoneella ylläpidettävän 

tietopankin käyttäminen vaatii välineistökseen tietokonepäätteen, modeemin 

ja puhelinlinjan (Yleisten kirjastojen..., s. 50-51). Nykyään markki

noilla olevat mikrotietokoneet palvelevat hyvin kirjastojen tietopalvelu

tarpeita. Niiden sisältämät keskusyksikkö, näyttöpääte, levymuistiasema 

ja kirjoitin sekä lisäksi hankittava edellä mainittu modeemi, jonka kautta 

mahdollistuu liitäntä tietokoneisiin ja videotex-järjestelmiin eli ns. 

teletietopalveluihin, merkitsee monipuolista välinettä myös kirjastossa.

Mikroihin saatavia perusohjelmia ovat juuri kirjastoille tärkeät tiedon

tallennus- ja hakuohjelmat, laskentaohjelmat ja tietoliikenneohjelmat. 

Kirjastossa tätä laitteistoa ohjelmineen voidaan käyttää tietopalvelussa,
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niinikään tekstinkäsittelyssä, laskennassa ja arkistoinnissa. Lainaus

järjestelmiä hoidetaan yhä laajenevassa määrin mikrojen avulla (Yleisten 
kirjastojen ..., s. 50-51).

Erityisesti tutkijoiden palvelussa on merkitystä mahdollisuudella hakea 

tietoa tietopankeista. Tämä käy selväksi kun katsotaan minkälaisia ovat 

tutkijoiden kirjallisuuden käyttötavat. Tehtyjen kartoitusten perusteella 
voidaan sanoa, että heillä on olemassa:

a) jatkuva kirjallisuuden seuraamisen tarve yleiskuvan saamiseksi tut

kimuksen kehityksestä (mitä uutta omalla alalla),

b) päivittäinen kirjallisuuden käyttö esiintulevien ongelmien ratkai
semiseksi ,

c) tyhjentävä kirjallisuuden läpikäyminen tietyn projektin alku- ja 
loppuvaiheessa.

(Tammekanri, s. 197).

Tiedontarpeisiin a ja c vastataan kirjastossa palveluilla, joita kutsu

taan kirjallisuushauksi ja selektiiviseksi tietojen jakeluksi eli STJ- 

palveluksi. Jälkimmäisestä on puhe silloinkin kun puhutaan uutuusvalvon- 
nasta.

Kirjallisuushaut perustuvat kirjallisuusviiterekistereihin, jotka ovat 

olemassa joko julkaisuina (mariuaalihaut=kirjastonhoitaja selaa julkaijuja) 

tai atk-tiedostona. Rekistereihin voi olla tallennettuna pelkät kirjalli

suusviitteet, joita on kuvattu erilaisten luokitus- ja indeksointijärjes

telmien avulla. Tai toisissa tapauksissa kirjallisuusviitteet voivat olla 
varustettuja dokumentin sisältöä kuvailevin tiivistelmin.

Kirjallisuushakuja suoritetaan tilauksesta näistä rekistereistä. Haut 

tehdään hakusanoista muodostetun ns. mielenkiintoprofiilin mukaan, joka 

siis kuvaa asiakkaan tiedontarvetta. Tilausta tehtäessä sovitaan haun 

aihe mahdollisimman tarkasti. Myös se on sovittava asiakkaan kanssa, 

suoritetaanko haku bibliografioiden ja indeksi- ja referaattijulkaisujen 

sekä kirjaston luetteloiden perusteella (manuaalinen haku) vai atk-poh- 

jaisina hakuina sekä näiden hakujen laajuus pääpiirteittäin (ks. esim. 
Tammekann, s. 247).
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Atk-pohjaisteri hakujen etuja on mahdollisuus käyttää yht'aikaa useaa 

tietokantaa ja saada vastaus joko välittömästi päätteelle tulostettuna 

tai postitettuna atk-listauksena. Haku on siis nopeaa. Ns. faktatieto- 

kantojen (tiedostoja joissa ori tallennettuna itse tiedot - tekstitieto

kantoja) määrän nopea lisääntyminen on merkinnyt, että niitä käyttämällä 

voidaan jo nyt välttää kirjallisuusviitetietokantojen suurin ongelma: 

varsinaisen dokumentin, teoksen saanti käyttöön. Kirjallisuusveeteluett- 

lon perusteella on lähdettävä jäljittämään haluttua aineistoa, jotta 

päästäisiin käsiksi varsinaiseen tarvittavaan tietoon, kun sensijaan 

faktatietokannasta tuo tieto on saatavissa tulostuksena suoraan käytet

täväksi .

STJ-palvelu puolestaan on kirjallisuuden jatkuvaa seuraamista. Se on 

käyttäjäkohtaista kirjallisuuden uutuusvalvontaa tietystä aiheesta täi 

tietyltä alalta. Seuranta ulottuu tällöin myös sellaiseen aineistoon, 

jota ei välttämättä hankita kokoelmaan (Tammekann, s. 247 -248). Uutuus- 

valvonnassakin tehdään asiakkaan tiedontarpeesta hakusanojen avulla mie

lenkiintoprofiili, jonka mukaisesti seurataan jatkuvasti juutta ilmesty

vää kirjallisuutta ja lähetetään säännöllisesti tietoja materiaalista, 

jonka oletetaan kiinnostavan käyttäjää. Niinkuin muutkin kirjallisuus- 

haut uutuusvaivontakiri edellyttää asiantuntemusta niiltä, jotka laativat 

hakuprofiilit. Sen vuoksi mielekkäintä onkin, että informaatikko ja 

asiakas yhdessä tekevät mielenkiintoprofiilin, joka aika ajoin on syytä 

tarkistaa yhdessä käyttäjän kanssa. Tämän tapaista uutuusvalvonnan tieto

palvelua kalpasi SAK:n oikeudellinen osasto ilmestyvän oikeuskirjallisuuden 

alalta ja myös sosiaaliasiain osasto ilmoitti sillä olevan joitain eri

tyistarpeita omalta alueeltaan tämän suuntaiseksi palveluksi.

c) Neuvonta

Oikeastaan kirjaston neuvontapalvelukin on informaatiopalvelua tai tieto

palvelua, mutta kun siihen selvästi sisältyy käyttäjän opastaminen tiedon 

löytämisessä ja kirjaston käyttämisessä itsenäisesti, niin erotettakoon 

se omaksi palvelumuodokseen.

Neuvoja eli päivystävä virkailija siis opastaa kirjaston kortistojen ja 

luetteloiden käytössä, myös bibliografisten apuneuvojen käytössä. Hän 

ohjaa löytämään halutun aihealueen kokoelmasta, ottaa vastaan kirjan
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tilaukset niinkuin kaukolainapyynnöt ja asiakkaan tekemät hankintaesi- 

tyksetkin. Hän suorittaa tiedonhakua omasta kokoelmasta eli niinkuin 

luvun alussa todettiin, vastaa lyhyehkössä ajassa selvitettäviin kysymyk

siin. Puhelimitsekin neuvontapalvelua on mahdollista saada, mutta tässä 

asian ratkaisee kysymysten laajuus ja vaikeusaste.

Kirjaston neuvontapalvelua on tietysti kirjaston harjoittama tiedotus

toiminta ja tiedotustoimintaa ovat esim. kirjaston uutuushankinnasta 

tietyin väliajoin julkaistavat uutuusluettelot. Niiden avulla on mah

dollista seurata uusimman kirjallisuuden ilmestymistä, tosin vain kysei

sen kirjaston hankintapolitiikan raameissa. Seuranta ei siis voi olla 

kovin täydellistä joltain tietyltä alueelta ellei se nimenomaisesti 

kuulu kattavasti kokoelmaan hankittavaksi. Täydellisempää uutuusval- 
vontaa varten on edellä jo mainittu STJ-palvelu.

Uutuusluettelolta seuraamalla asiakkaan on mahdollista seurata kirjaston 

hankintapolitiikkaa ja tehdä esityksiä itse puolestaan hankittavasta kir

jallisuudesta. Tämä on keskeinen muoto käyttäjän ja kirjaston yhteistyö

tä. Uutuusluettelon julkaisutiheys riippuu aineiston vuotuishankinnan 

määrästä. Myös valikoimaluetteloiden tuottaminen erityisalueita on sekin 
tiedottamista kirjaston kokoelmista.

Neuvontapalvelua on niinikään kirjastonkäytön opetus, jota useimmin 

kohdistetaan ryhminä koululaisiin ja opiskelijoihin. Työväenliikkeen 

kirjaston olisi ehkä syytä järjestää kirjastonkäytön opetusta kehys

organisaationsa eri yhteisöille erikseen. Se olisi tehokasta kirjaston 

tunnetuksitekemistä ja sen palvelumahdollisuuksista tiedottamista. Täs

sä yhteydessä tarjoutuisi ehkä mahdollisuus keskustellen löytää ryhmien eli 

jäsenjärjestöjen erityisiä tarpeita, jotka näitä perustamisselvityksiä 

tehtäessä eivät ole tulleet esiin. Kirjaston tulee tuottaa myös ylei
sölle tarkoitettu kirjastonkäytön opas.

d) Aikakauslehtikierto

Tieteen ja siis tutkimustyön piirissä, erityisesti teknisissä tieteissä 

ja lääketeiteissä, on aikakauslehdistä tullut yhä tärkeämpi tietoväline. 

Uusin tieto on käsillä niissä esim. tieteellisen keskustelun muodossa.
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Tutkimustuloksia halutaan soveltaa käytäntöön yhä nopeammassa tahdissa ja 

niinpä puhutaan tiedon muuttumisesta tuotantovoimaksi. Tätä tiedonsaannin 

nopeuden vaatimusta kuvaa hyvin se kehitys, joka vähin erin on muutta

massa tieteellistenkin julkaisujen, kuten aikakauslehtien muotoa, paine

tusta elektroniseksi ja päätteellä luettavaksi. Tällöin ei tarvitse tila

ta koko lehteä itselleen vaari ainoastaan itseä kiinnostava materiaali.

On ymmärrettävää, että teollisuuden ja liike-elämän informaatiopalvelu- 

yksiköissä on kehittynyt aikakauslehtikierto yhtenä palvelumuotona ke

hysorganisaation jäsenille. Myös työväenliikkeen kirjastossa voitai

siin järjestää tällaista palvelua kirjaston ylläpitäjäyhteisön jäsenille 

eli Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöille. Tässä tapauksessa se olisi 

ilmeisesti asiakkaan mielenkiinnon mukaan valittujen lehtien sisällysluet- 

teloiden kierrättämistä, joiden perusteella olisi sitten mahdollista 

saada jäljenteitä kiinnostavista artikkeleista. Tämän kaltainen palvelu 

toimii ainakin Metallityöväen liitossa, jossa jakelun piiriin kuuluvat 

liiton eri osastot, piiritoimistot, liiton koulutuskeskuksen opettajat ja 

sen kirjasto. ,

SAK:n tietohallinnon kehittämisraportissa yhtenä toimenpide-ehdotuksena 

on, että SAK-laiselle ammattiyhdistysliikkeelle perustettaisiin keskitetty 

tietopalveluyksikkö, joka vastaisi mm. ulkopuolisten tietokantojen käy

töstä ja kirjasto- ja informaatiopalveluista. Aikakauslehtikierron tyyp

pinen palvelu tuntuisi kuuluvan ja sisältyvän viimeksimainittuun toimin

taan. Siitä huolimatta työväenliikkeen kirjaston potentiaaliseen käyt

täjäkuntaan kuuluu vielä ryhmiä, joita varten tätä palvelua on mahdollista 

kehitellä. Tässä tapauksessa palvelu olisi ilmeisesti suunniteltava 

halukkaiden käyttäjien kanssa yhdessä ikäänkuin räätälintyönä, sillä hei

dän mielenkiintonsa on lähtökohta.

3.1.3. Työväenliikkeen keskuskirjastoksi

3.1.3.1. Keskuskirjaston tehtävistä yleisesti

Tammekann ja Kokkonen, joiden käsitteenmäärittelyä ja kirjastojen toi

mintojen jäsentelyä olen koko ajan käyttänyt hyväkseni, luettelevat tie

teellisen keskuskirjaston tehtäviksi seuraavat:
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1 ) - oman tieteenalan kirjasto- ja informaatiopalvelualan vastuu-

keskuksina toimiminen

2 ) - laajojen ja monipuolisten kokoelmien hankinta ja käyttöön saat

taminen paikallis- ja kaukolainoina sekä informaatiopalvelu

3) - yhteistyö muiden samalla alalla toimivien kirjastojen kanssa

sekä käyttäjien kanssa

Tämän lisäksi keskuskirjastot suorittavat tehtäviä, joiden tarkoitus on 

varmistaa ulkomainen tiedonsaanti, luoda sille edellytykset. Tällaisia 
tehtäviä ovat:

- osallistuminen oman alansa luokitus- ja indeksointijärjestelmien 
kehittämiseen '

- oman alan tiedonhakujärjestelmien kehittäminen

- oman alan täydennyskoulutus, tiedotus ja kansainvälinen yhteis
toiminta (Tammekann, s. 115-116).

Keskuskirjastot osallistuvat myös kotimaisen aineiston käsittelyyn suo

rittamalla oman alansa kotimaisten artikkelien perusluettelointia ja 

julkaisemalla erikoisbibliografioita ja indeksejä. Ja kansainvälisiin 

viitetietokantoihin ja tilastoihin toimitetaan keskuskirjastoista tietoja 

oman alan suomalaisista julkaisuista ja tutkimuksista (Tammekann, s. 116). 

Tällä hetkellä toimivat tärkeimmät keskuskirjastot vastuualueinaan ovat:

- Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto (tekniikka ja sen 
perustana olevat luonnontieteet)

- Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto (taloustieteet)

- Helsingin yliopiston maatalouskirjasto (maatalous-, kotitalous- 
ja elintarviketieteet)

- Helsingin yliopiston metsäkirjasto (metsätieteet)

- Jyväskylän yliopiston kirjasto (kasvatustieteet, psykologia ja 
liikuntatieteet)

- Lääketieteellinen keskuskirjasto

- Tilastokirjasto (tilastoala)

- Helsingin yliopiston kirjasto (humanistiset tieteet)

- Tampereen yliopiston kirjasto (sosiaalitieteet: sosiaalipolitiikka, 

sosiaalipsykologia, sosiologia,ja viestintätieteet: lehdistö- ja 
tiedotusoppi, kirjastotiede ja informatiikka)

(Korkeakoulujen palkkaus- ja ..., s. 7).
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Eduskunnan kirjasto on siitä annetussa laissa määritelty "yleiseksi 

yhteiskunta- ja oikeustieteelliseksi kirjastoksi ja hallinnolliseksi 

keskuskirjastoksi". Ori kuitenkin esitetty, että sen tehtäväksi määrät

täisiin toiminta "oikeus- ja valtiotieteellisen keskuskirjastona" (Tam- 

mekann, s. 115).

Sotatieteen keskuskirjasto hoitaa käytännössä monia keskuskirjaston teh

täviä, vaikkei sitä ole virallisesti määrätty sellaiseksi. Nimi viit

taakin sen asemaan kehysorganisaatiossaan eli puolustusvoimissa.

lammekanin ja Kokkosen mukaan esim. bio- ja geotieteistä, samoinkuin 

suurelta osalta yhteiskuntatieteitä puuttuvat edelleen keskuskirjastot.

Nyt tosin lampereen yliopiston kirjasto on määritelty sosiaali- ja 

viestintätieteiden keskuskirjastoksi. Mutta miten tähän kuvioon aset

tuisi työväenliikkeen keskuskirjasto? Mikä olisi sen tehtäväkenttä ja 

rooli?

Työväenliikkeen keskuskirjaston kehysorganisaatio olisi yhtä kuin sen 

ylläpitäjä eli Työväenperinne ry jäsenjärjestöineen. Näitä järjestöjä 

ovat mm. työväenpuolueet, ammattiyhdistyliike (SAK), työväen sivistys

järjestöt jne. Tässä kehy£0£gjanis£atios£a työväenliikkeen kirjaston 

tulisi siis palvella keskiJs]<i£j£stona tyydyttäen tästä joukosta muodostu

vien käyttäjien tiedontarpeet. Toisaalta sen tulisi toimia oman erityis

alueensa keskuski_r¿astorm maan kirjastolaitoksessa, jotta kokoelmien 

käyttömahdollisuus laajenisi kehysorganisaatiota ulommaksi. Vastavuo

roisesti tietysti tämä toiminta mahdollistaisi kehysorganisaatiosta tule

ville käyttäjille yhteydet muihin kuin oman kirjaston kokoelmiin. Minkä

laiseksi käytännön toiminnoiksi muodostuisi tällainen kahtalainen keskus

kirjastona oleminen?

3.1 .3 .2 . Keskuskirjastona omalla erityisalallaan

Jos ajatellaan ensiksi toimimista oman erityisalansa keskuskirjastona, 

niin tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu kirjaston oman erityisalan tiedon

hakujärjestelmien kehittäminen. Sen asiantuntemus ja erityisyys näkyy 

juuri kyvyssä suorittaa tietopalvelua niin, että kokoelmaan, sen aineis

toihin sisältyvä tieto on mahdollisimman monin lähestymistavoin saata

vissa esiin. Yksi tapa toteuttaa keskuskirjaston tehtävää olisi juuri 

senkaltainen tietojen ja taitojen panostaminen kirjaston tietopalveluun,
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että kaikki kysymykset, jotka liittyvät kirjaston määriteltyyn erityis

alaan, ohjattaisiin nimenomaan työväenliikkeen keskuskirjaston käsitel

täviksi. Silloin tieteellisten kirjastojen oppaassa kerrottaisiin tämän 

kirjaston keskeiset vastuualueet ja palvelumahdollisuudet. Näin jo käyt

täjät itse tietäisivät kenen puoleen kysymyksineen kääntyä tai toisista 

kirjastoista osattaisiin ohjata käyttäjiä itse kirjastoon tai ne välit

täisivät asiakkaiden kaukolainapyyntöjä työväenliikkeen keskuskirjastolle.

Työväenliikkeen keskuskirjaston toimintaa voisi konkretisoida vertaamalla 

sitä johonkin myös suhteellisen spesiaalilla aluella toimivaan muuhun 

keskuskirjastoon. Vertauskohdaksi käy esimerkiksi Suomalaisen Kirjalli

suuden Seuran kirjaston etnologinen osasto. Se toimii perinteen tutki

muksen keskuskirjastona pääalanaan folkloristiikka ja tässä tehtävässään 

se kokoaa tältä alaltä kattavasti aineistoa. Folkloristiikan lisäksi 

kokoelmiin sisältyy mm. kansatiedettä, kulttuuriantropologiaa, uskonto

tiedettä jne. Yhteistyö ja hankintojen koordinointi samoilla alueilla 

toimivien laitosten kanssa sujuu "herrasmiessopimuksella" (kirjaston

hoitaja Terttu Kaivolan ilmaisu haastattelussa 18.9.85) siten, että esim. 

kansatiedettä koskevaa aineistoa hankitaan valikoivasti, koska päävastuu 

tällä alueella on Museoviraston kansatieteen osastolla. Tai uskontotie

teen alueella, josta etnologisen osaston kokoelmiin ei hankita juuri 

lainkaan ns. korkeauskontoja käsittelevää kirjallisuutta, koska se kuuluu 

Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen vastuualueeseen. Etnologi

nen osasto myös vastaanottaa esim. yliopiston asianomaisten laitosten 

sinne siirtämää alan kirjallisuutta, jonka se on velvollinen säilyttämään. 

Kirjaston etnologinen osasto on siis käytännössä ilmeisesti myös alan 
varastokirjasto.

Työväenliikkeen keskuskirjastolle kuuluu luonnollisesti oman erityis

alueensa kirjallisuuden kokoaminen kotimaisen aineiston osalta mahdol

lisimman kattavasti ja ulkomaisen aineiston osalta niin valiten, että 

tärkeimmäksi ja käyttökelpoisimmaksi osoittautuva aineisto hankitaan 

omaan kokoelmaan ja muuta hankitaan kaukolainoina asiakkaiden kysynnän 
mukaisesti.

Työväen Arkistolla on meneillään kaksi hanketta, joiden tarkoitus on 

tiedottaa kirjaston aineistosta ja siten aktivoida sen käyttöä ulko

maillekin kaukopalveluna. Toinen hanke on luettelon tuottaminen yhdessä 

Neuvostoliitto-instituutin kanssa arkiston varsin laajasta slaavilaisen 

kirjallisuuden kokoelmasta. Toinen yhteistyökumppani on Friedrich Ebert
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Stiftung-säätiö Saksan Liittotasavallasta, jonka kanssa on tehtv saksan

kielisen, arkiston kokoelmassa olevan, lehdistön bibliografia. Näitä 

hankkeita on pedettävä esimerkkinä tavoista aktivoida kirjaston kokoel

mien käyttöä mahdollisimman laajoille käyttäjäpiireille. Kokoelmista 

tiedottaminen kaikilla sellaisilla foorumeilla, joissa voi ajatella 

kohdattavan mahdollisia käyttäjiä, on luonnollisesti työväenliikkeen 

keskuskirjaston tehtävä.

Niin Työväen Arkisto kuin Kansan Arkistokin on vuosien mittaan vastaan

ottanut monenlaisia lahjoituksia. Nämä lahjoitukset tulevat varmasti 

jatkumaan. Mutta käytäntö olisi vasfedes se, että vaikka arkistot olisi

vatkin olleet lahjoitusten vastaanottajia, niin niiden lopullinen sijoitus

paikka olisi yhteinen työväenliikkeen keskuskirjasto. Toimisiko keskus

kirjasto myös varastokirjastona siihen tapaan kuin esim. SKS:n kirjaston 

etnologinen osasto toimii, on mietittävä asia. Varastokirjastoajatusta 

voisi toteuttaa esim. arvokkaimmaksi katsottavaan osaan vanhaa kokoelmaa, 

niin että kaikesta ko. materiaalista olisi olemassa kaksoiskappaleet (mistä 

vain on mahdollista saada sellaiset) tai sitten lainaamisen suhteen asete

taan tiettyjä rajoituksia (saadaan vain lukusalilainoiksi vain jäljen

teinä kaukopalvelussa).

3.1.3.3. Keskuskirjastona kehysorganisaatiossaan

Miten työväenliikkeen keskuskirjasto sitten palvelisi kehysorganisaatio

taan nimenomaisesti keskuskirjastona? Työväenliikkeen e n  instansseilla 

on olemassa kirjastoja. Niiden taso vain lienee hyvin monenlainen. 

Merkittävimmillä poliittisilla opistoilla Työväen Akatemialla, Sirola- 

opistolla ja Voionmaan opistolla on niiden tarpeisiin nähden ilmeisen 

hyvät kirjastot. Samoin voidaan sanoa olevan ammattiyhdistysliikkeen 

opistoista ainakin Ammattiyhdistysopistossa, Pohjolan Opistossa, Ra- 

kennustyöväen liiton Siikaranta-opistossa ja Metallityöväen Murikka- 

opistossa. Niinikään E-instituutin kirjasto on varsin hyvin varustettu 

ja hoidettu kirjasto, jossa on mm. mahdollisuus saada käyttöönsä tietoa 

taloustieteellisestä, Helsingin kauppakorkeakoulun HELECON-tietopankista 

kirjaston päätteen avulla.
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Ammattiliittojen kirjastot koostunevat useimmat suppeahkoista 

käsikirjastoista. Metallityöväen liitolla on suhteellisen moni

puolinen, kasvava kirjasto ja sitä hoitamassa informaatikko- 

koulutuksen saanut henkilö. Edellä luetellut kirjastot ovat ilmei

sesti työväenliikkeen (niin ammatillisen kuin poliittisenkin) pii

ristä löytyvät parhaimmin varustetut kirjastot. Näiden kirjastojen 

kanssa tulisi työväenliikkeen keskuskirjaston olla kiinteässä yhteis

työssä. Yhteistyö olisi ensiarvoisen tärkeää hankintojen alueella, 

jotta taloudellisia voimavaroja, joita ei kai millään suunnalla - aina

kaan kirjastotoimintaan suunnattuna - ole käytössä ruhtinaallisesti, 

tulisivat käytetyiksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Viittaan 

tässä edellä kerrottuun esimerkkiin SKSrn kirjaston etnologisen osaston 
toiminnasta.

Aineiston hankintapolitiikalle pitäisi luoda sellaiset suuntaviivat 

yhteisesti, että jokainen yksikkö tietäisi oman keskeisimmän vastuu

alueensa. Yhteistyö muodostuisi yhdessä muotoillun aineiston hankinta

politiikan noudattamisesta, jossa siis keskuskirjasto toimisi koordi

noijana. Hankintapolitiikan perustana on tietysti luonteva ja tarkoi

tuksenmukainen työnjako. Yhteistyö koskisi luonnollisesti aineiston 

käsittelyyn (luokitus, luettelointi, indeksointi) liittyviä kysymyksiä, 

joissa keskuskirjaston tulisi neuvoa ja opastaa kehysorganisaation 
muita kirjastoja.

Tämän neuvonta- ja ohjaustyön tuloksena voitaisiin vähitellen päästä 

kehysorganisaation kaikissa kirjastoissa yhteneväisiin luokitus

järjestelmiin ja tiedonhakutapoihin, niin että käyttäjä pystyisi 

vaivatta itsenäisesti etsimään tietoa mistä tahansa näistä kirjastoista 

törmäämättä erilaisiin tapoihin käsitellä aineistoa. Näin olisi itse

asiassa luotu työväenliikkeen piiriin toimiva ja monipuolisesti pal

veleva tietojärjestelmä, kirjastoverkko, jonka avulla olisi mahdol
lista etsiä tietoja järjestelmällisesti.

Ammatti liiittojeri ja niiden opistojen niinkuin poliittisten opistojenkin 

kirjastojen hankintapolitiikalle on suhteellisen helposti löydettävissä 

linja: oma keskeisin toimiala. On selvää, että liitot kokoavat aineisto; 

oman toimialansa palkkakehityksestä, työllisyystilanteesta, erilaisista 

yrityskohtaisista tiedoista, työ- ja tuotanto-organisaatioita koskevista 

muutoksista jne. Tietoa siitä, mitä elinkeinoelämässä, talouspolitii

kassa jne. tapahtuu koko yhteiskunnan mitassa, voi olla mielekkäämpää 
hankkia keskuskirjaston kautta.
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SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäseniä on edustajina hyvin monen

laisissa työryhmissä, komiteoissa jne., joissä toimimista varten he 

tarvitsevat kyseiseltä alalta taustatietoja, erilaista "työkalutietoa" 

siis. Työväenliikkeen keskuskirjaston palveluihin kehysorganisaationsa 

jäsenille kuuluisi tämän kaltaisen tiedon etsiminen ja toimittaminen 

tarvitsijalle. Ja toisaalta myös henkilöt, jotka on nimetty tällaisiin 

työryhmiin tietävät, että heidän toimintastrategiassaan ensimmäinen 

vaihe on juuri taustatietojen, tosiasiatietojen saaminen käyttöön ja 

että tässä työssä on käännyttävä keskuskirjaston puoleen. Ennenkuin 

tämä käyttäytymismalli on todellisuutta, on tarvittu keskuskirjaston 

puolelta tehokasta tiedottamista sen palveluista ja sen antamaa 

käyttäjäkoulutusta.

Kun keskuskirjastojen tehtäviin kuuluu oman tieteenalan kirjasto- ja 

informaatiopalvelualan vastuukeskuksena toimiminen ja yhteistyö 

muiden samalla alalla toimivien kirjastojen kanssa, niinkuin luvun 

alussa todettiin, muodostuu työvänliikkeen keskuskirjastosta koordi

noiva, ohjaava ja opastava yksikkö suhteessa kehysorganisaation mui

hin kirjastoihin. Tämän yhteistyön merkitysä korostaa vielä se seikka, 

että näissä muissä kirjastoissa työskentelee yleensä yksi henkilö, 

korkeintaan kaksi ja niin he ammatillisine ongelmineenkin ovat yksin.

Keskuskirjaston avulla olisi mahdollista luoda mielekkäästi yhdessä 

työskentelevä kirjastoverkosto, jossa kaikki yksiköt tukevat toimin

nallaan toisiaan. Tämän yhteistyön konkreettisista muodoista pyrit

tiin selvitystyön aikana saamaan esiin ajatuksia ja ideoita lähet

tämällä tärkeimpiin opistoihin ja pariin liittoon, niiden kirjas

toihin kysely, jossa pyydettiin myös kommentoimaan hyvin tiivis

tetyssä muodossa esitettyä suunnitelmaa keskuskirjastosta. Tulokset 

raportoidaan erillisenä liitteenä.

3.2.4. Työväenliikkeen kirjaston rooli muussa kirjastolaitoksessa

Koska perustettava työväenliikkeen kirjasto on haluttu luonnehtia sel

keästi tieteelliseksi kirjastoksi, on sen roolia määriteltäessä tar

kasteltava sitä koko suomalaisen tieteellisen kirjastolaitoksen 

yhteydessä.
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Tieteellisten kirjastojen toimintaa ei ole määrittämässä mitään yhdis

tävää säädöstä niinkuin yleisillä kirjastoilla, joiden toiminta oh

jautuu kirjastolain ja asetuksen pohjalta. Tämän vuoksi tieteellisten 

kirjastojen työtä luonnehtii kentän hajanaisuus.

Niinikään tieteellistä kirjastolaitosta varten ei ole olemassa valtion 

hallinnossa mitään keskusvirastoa, joka käsittelisi kirjasto- ja 

informaatiopalvelutoimintaa kokonaisuudessaan. Kouluhallituksen kir- 

jastotoimisto vastaa vain yleisistä kirjastoista. Korkeakoulujen kir 

jastot kuuluvat kehysorganisaatioidensa osina opetusministeriön hallin 

nonalaan ja siellä varsinaisesti korkeakoulu- ja tiedeosastolle. 

(Tammekann, s. 103-104). Tieteellisiä kirjastoja ovat myös erillisten 

tutkimuslaitosten, virastojen ja laitosten kirjastot ja informaatio

palvelulaitokset, jotka useimmin toimivat teollisuuden tai liike- 

elämän palveluksessa. Niiden tehtävät ja hallinto määräytyvät kehys

organisaatiosta käsin.

Tieteellisten kirjastojen kesken on kuitenkin olemassa yhteistoimintaa 

joka on syntynyt vuosien mittaan itse käytännön työssä, kun on haluttu 

tarjota yhä parempaa palvelua, välttää päällekkäistä työtä ja on 

jouduttu pohtimaan uuden tekniikan mahdollisuuksia apuvälineinä kirjas 

toissa.

Tieteellisten kirjastojen ATK-yksikkö on syntynyt suunnittelemaan 

ja tuottamaan keskitettyjä palveluja, joissa hyödynnetään uutta 

tietoteknologiaa kirjaston toiminnassa mm. lainausten rekiste

röinnissä. Yksi sen tärkeä tehtävä on jo aiemmin kirjaston infor

maatiopalvelua käsittelevässä luvussa mainittu kansallisbibliografian 

elektroninen muoto KATI-tietokanta, jota ATK-yksikkö ylläpitää.

Työväenliikkeen kirjaston rooli tieteellisten kirjastojen kentässä 

on oman erityisalueensa eli työväestön ja työväenliikkeen historian 

aineiston hankinta ja säilyttäminen ja käyttöörisaattaminen sekä 

tämän alueen informaatiopalvelun jatkuva kehittäminen niinkuin 

edellä on todettu. Perustettavan kirjaston on siksi alusta alkaen 

oltava mukana kirjastojen välisessä yhteistyössä, jota kautta se myös 

parhaimmin tulee tunnetuksi mahdollisuuksineen palvella.
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Kirjastojen kaukopalveluyhteistyö on yksi tärkeimpiä yhteistyön 

muotoja. Suomen tieteellisten kirjastojen opas on keskeinen apu

neuvo kaukopalvelutoiminnan hoitamisessa. Siitä löytyvät tieteellisten 

kirjastojen osoitetiedot ja niiden käytössä olevat kauko- ja jäljenne- 

palvelumuodot. Oppaasta selviävät myös kirjastojen erikoisalat ja eri

koiskokoelmat sekä niiden mahdollinen osallistuminen erilaisiin yhteis

luetteloihin. Oppaan tarkoitus on ohjata kaukopalvelupyyntöjen esittä

mistä oikeisiin kohteisiin, jotta voitaisiin taata halutun tiedon saa

minen mahdollisimman nopeasti asiakkaan käyttöön. Työväenliikkeen kir

jaston palvelutietojen pitäisi sisältyä oppaaseen, kun se seuraavan 

kerran uusitaan.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston toimesta on julkaistu 

Kulttuurien tutkimuksen kirjasto-opas kuluvana vuonna. Tässä oppaassa 

on esitelty 51 kirjastoa eri puolilta Suomea, joiden kirjastojen koko

elmista löytyy kansantieteellistä, kulttuuri- ja sosiaaliantropologista, 

kansanrunoustieteellistä ja uskontotieteellistä kirjallisuutta. Opas 

ohjaa tiedoillaan erityisesti kulttuurintutkijoita ja kulttuurien 

tutkimuksen opiskelijoita etsimään lähteitään oikeistä kohteista.

Tässä oppaassa esitellään myös Työväen Arkiston kirjaston perinne- 

tieteelliset kokoelmat. Tätä kautta tavallaan kaavailtu työväenliikkeen 

kirjastokin esittäytyy oppaassa palveluineen: työväenperinnettä ja 

työväenkulttuuria sisältäviä aineistoja ja tiedonhakuja tästä aineis

tosta.

Työväenliikkeen kirjasto asettuu siis tieteellisten kirjastojen 

kenttään erikoiskirjastona, jonka vastuualueena on työväestön ja 

työväenliikkeen historia. Sen hankintapolitiikkaan kuuluu myös 

yleinen yhteiskunnallinen kirjallisuus sellaisesta näkökulmasta 

valittuna, että se palvelee työelämän tarpeitä, niin ammatillista 

kuin poliittistakin työväenliikettä niiden pysymiseksi kiinni 

kehityksessä ja pyrkiessä vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin 

ratkaisuihin ja suunnitteluun. Näin kirjaston vastuualueeseen 

voisi sisältyä monissa erilaisissa laitoksissa ja yhteisöissä 

tapahtuvan työelämää koskevan tutkimuksen seuraaminen ja siitä 

tiedottaminen keskitetysti.
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4. KOKOELMAN LUOMINEN JA KÄYTTÖÖNSAATTAMINEN

4.1. Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastojen kokoelmat

Kuten edellä jo on mariasti todettu, tulee työväenliikkeen kirjaston 

alkusoluna olemaan arkistojen kirjastot yhdistettyinä. Kumpaankin 

arkistoon ori tarkoitus jättää vain tarpeen mukainen käsikirjasto.

Työväen Arkiston kirjasto käsittää n. 105 000 nidettä ja Kansan Ar

kiston n. 42 000 nidettä.

Kummankin kirjaston kokoelmiin kuuluu työväenlehtien, järjestölehtien 

ja eri ammattiliittojen lehtien sidottuja vuosikertoja. Kokoelmien 

aineistoon sisältyy kummankin työväenliikkeen haaran, sosialidemok

raattisen ja kansandemokraattisen ja kommunistisen, julkaisuja, his

torioita, henkilöhistorioita, aatehistorioita. Filosofinen kirjalli

suus on pääosin marxilaista, mutta muitakin näkökulmia löytyy. Us

konto ja ateismi ja niiden suhtautuminen toisiinsa kuvastuu kokoelmissa. 

Rauhanliikkeestä, militarismista, II-maailmansodan jälkeisistä rauhan- 

kongresseista löytyy kirjallisuutta.

Kansan Arkiston kokoelmissa on erityisinä kohteina pidetty Venäjän 

vallankumousta, Espanjan sisällissotaa ja suomalaisten vapaaehtoisten 

osallistumista siihen sekä fasismia käsittelevää aineistoa. Kansan 

Arkiston kokoelmiin kuuluu myös useampia lahjoitettuja yksityishenki

löiden kirjastoja, esim. Otto Wille Kuusisen, Hertta Kuusisen, J.W.

Kedon sekä Alma ja Väinö Jokisen kirjastot. Nämä kirjastot on säily

tetty omina kokonaisuuksinaan. Työväen Arkiston kirjastossa puolestaan 

on olemassa Keski-Euroopan saksankielisen työväenliikkeen aineistoja, 

joita Hitlerin Saksassa aikoinaan tuhottiin ja joita siis sieltä ei 

enää ole löydettävissä. Sama koskee joitakin sanoma- ja aikakauslehtiä, 

jotka ilmestymismaissaan on hävitetty. Näiden aineistojen turinetuksi- 

teko saksalaisella kielialueella on tarkoituksena jo aiemmin mainitulla 

Työväen Arkiston ja littotasavaltalaisen Friedrich Ebert-Stiftungin 

yhteistyöllä. Myös amerikansuomalaista kirjallisuutta sisältyy Työväen 
Arkiston kirjaston kokoelmaan.
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Yhteistä kokoelmille on tietysti suomalaisen työväenliikkeen, eikä 

silloin pelkästään poliittisen vaan ammatillisenkin, historia, vuoden 

1918 historia ja työväenliikkeen kansainvälisyys (internationaalit, 

sosialismin aatteet eri maissa jne.). Molemmissa kirjastoissa on var

sin huomattavat slaavilaisen kirjallisuuden kokoelmat. Huomattava on 

myös, että Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK) lopetettua kirjasto

toimintansa, osa sen kirjastosta siirrettiin Työväen Arkistoon, jolloin 

perustettavalla työväenliikkeen kirjastolla on käyttöönasetettavana 

osuustoiminta-ajatusta, sen historiaa ja toimintaa koskeva erikoiskokoelma.

Kun kirjastot ovat muotoutuneet vuosikymmenien aikana (Työväen Arkisto 

perustettu 1909 ja Kansan Arkisto 1956) ja olleet vailla hoitoa pitkiä

kin aikoja (erityisesti Työväen Arkiston kirjasto) on kokoelmissa näky

vissä tiettyä epätasaisuutta. Niinpä puutteiden ja aukkojen kirjaaminen 

ja sitten niiden täydentäminen tulee olemaan keskeinen työ. Varsinkin, 

jos pidetään kiinni keskuskirjastoajatuksesta tietyllä erityisalueella.

4.2. Kirjaston uutuushankinta

Uutuushankinta tapahtuu luonnollisesti ennalta laaditun hankintaohjel

man mukaan. Tai ainakin väljemmin muotoiltujen hankintapoliittisten 

linjojen mukaisesti. Hankintapolitiikan tavoitteena tulisi olla kiin

teä, yhtenäinen ja elävä kokoelma,joka sovitulla tavalla ja sovitussa 

määrin vastaa käyttäjien tarpeita. Kaikkien käyttäjien kaikkiin tarpei

siin vastaaminen ei ole mahdollisuuksien rajoissa (Tammekann, s. 187).

Kirjaston uutuushankintaa suunniteltaessa on vielä otettava huomioon 

kokoelman kattavuuden laajuu ja toisaalta kattavuuden taso. Kattavuu

den laajuudella tarkoitetaan kokoelman rajaamista tieteenalojen mukaan 

kehysorganisaation toiminta-alaa seuraten. Kattavuuden taso taas voi

daan eritellä kolmiportaisesti. Silloin ensimmäisellä tasolla kokoel

maan päätetään hankkia:
a) kaikki käyttökelpoiseksi arvioitu tietyn tieteenalan kirjallisuus 

(ei kuitenkaan tarkoita senkaltaista täydellisyyttä kuin kotimai

sen kirjallisuuden vapaakappalekokoelmissa)

Toisella tasolla pyritään hankkimaan:
b) tietyn tieteenalan ns. peruskirjallisuus, käsikirjat, hakuteokset, 

bibliografiat, keskeiset aikakauslehdet ja erityistutkimuksia
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erittäin valikoidusti. Tällöin erityistutkimuksia pyritään 

saamaan kyseisen tieteenalan keskuskirjastosta tai erikois

kirjastosta.

Kolmannella tasolla päädytään hankinnassa siihen, että:

c) tietyltä tienteenalalta kokoelmaan otetaan vain ns. sekundaari- 

kirjallisuus (ks. esim. Koivunen, s. 47) eli bibliografioita ja 

keskeisiä käsikirjoja, joiden avulla muu kirjallisuus on löy

dettävissä. Tämän tason mukaisesti on mielekästä hankkia kir

jallisuutta aloille, jotka ovat toisten alojen ns. aputieteiden 

asemassa.

(Tammekanri, s. 188).

Ja vielä muuan yleinen näkökohta, jolla on merkitystä tässä yhteydessä. 

Erikoisalojen käsikirjat ja hakuteokset muodostavat kokoelmien rungon. 

Näiden perusteella pitkälti määräytyy kokoelmien käyttökelpoisuus.

Niiden avulla mahdollistuu tiedonhaku omista kokoelmista ja ne voivat 

olla lähtökohtana tutkimukselle lähdekirjallisuuden etsimisessä sii

näkin tapauksessa, että tiettyä alaa koskevaa aineistoa hankitaan 

kokoelmaan vain valikoiden ja esim. erityistutkimuksia ei hankita 

lainkaan. Näköpiirissä tosin on myös senkaltainen kehitys, että juuri 

hakuteokset ja käsikirjat ensimmäisinä korvautuisivat elektronisilla 

tietokannoilla, jotka on mahdollista tallentaa käyttäjän omaan pienois

tietokoneeseen (Tammekanri, s. 193). Paikallaan on, että työväenliikkeen 

kirjastossa on sen toiminnan alkaessa tarkoituksenmukaisesti kirjaston 

erityisaluetta tukevia bibliografioita ja hakuteoksia: eli historiasta 

silmälläpitäen jäljempänä esitettyä erittelyä ja mahdollisesti joitakin 

keskeisiä yhteiskuntatieteiden bibliografioita. Syytä on varmasti hank

kia kansallisbibliografian painettu muoto "Suomen kirjallisuus", vaikka 

se olisi käytettävissä atk- tietokantanakin.

Edellä kuvatuista, kokoelman luomista jäsentävistä periaatteista voi

daan hahmottaa ainakin suuntaviivoja työväenliikkeen kirjaston hankinta

politiikalle ja siis uutuushankinnalle. Kun kirjasto on määritelty tie

teelliseksi erikoiskirjastoksi, joka toimii työväestön ja työväenliikkeen 

historian keskuskirjastona, on selvää, että tämän erityisalueen kirjal

lisuutta ja tutkimuksia hankitaan kattavasti. Historiatieteestä rajau
tuvat ehkä keskeisimmiksi kohteiksi poliittinen historia, sosiaalihis-
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toria, kulttuurihistoriakin, koska kulttuuritoiminta kuului elimelli

sesti työväenliikkeen elämään sen alkutaipaleilla. Tämä uutuusharikin- 

nan alue nousee esiin perussoluna olevien kokoelmien luonteesta.

Kehysorganisaation toiminta-alan seuraamisesta koituu aineiston hankin

nalle vaatimuksia muidenkin alueiden kuin historian sisällyttämisestä 

uutuushankintaan. Tämä käy ilmi esim. työväenliikkeen piirissä toimi

ville opistoille tämän selvitystyön kestäessä tehdyn kyselyn vastauk

sista (ks. liite 2). Yhteiseksi nimittäjäksi, kun ajatellaan käyttäjäin 

mielenkiintoalueita kehysorganisaatiossa, asettuu työelämä tai toisin 

käsittein vaikkapa työyhteiskunta ja sen kriisit ja muuttuminen. Tie

teenaloista puhuttaessa joudutaan silloin ottamaan huomioon ainakin 

sosiologia ja sosiaalipolitiikka, joissa molemmissa tehdään merkittä

vää työelämän tutkimusta. Myös kansantaloustieteen tutkimusta olisi 

seurattava tästä työelämän näkökulmasta käsin. Puhe siirtymisestä 

tietoyhteiskuntaan on aiheuttanut keskusteluja ammattirakenteiden muut

tumisesta ja uudenlaisesta koulutustarpeesta. Erityisesti aikuiskoulutus 

aikuiskasvatus on noussut tärkeäksi kehittämisen kohteeksi. Niin muo

doin kasvatustietiessä ja erityisesti aikuiskasvatuksen piirissä tehty 

tutkimus ja käytävä dokumentoitu keskustelu tuntuisivat kuuluvan työ

väenliikkeen kirjaston hankintaprofiiliiri.

Edellä siis joitain rajoja kattavuuden laajuudelle. Työelämän näkökulma- 

käsitteen sisältö saattaa tuntua epämääräiseltä, mutta se on löydettä

vissä vaikkapa tutkimusotteessa tai tutkimuksen kysymyksenasettelussa 

tai tavassa, millä tutkimus valitsee ja jäsentää jo olemassaolevaa tie

toa niin, että sen pohjalta on kehiteltävissä toimintapolitiikkaa. 

Kattavuuden tasojen määrittäminen tapahtuu parhaiten yksityiskohtai

sempaa hankintaohjelmaa laadittaessa, mutta kirjaston erityisalueen 

suhteen tason pitäisi olla edellä kuvattua ensimmäistä tasoa (a-taso). 

Sillä lasketaanko tässä vaiheessa vielä täsmentymätön työelämän näkö

kulma erityisalueeseen, on vaikutusta hankinnan kattavuuteen tältä 

alueelta. Tässä yhteydessä tulee varsin tärkeäksi yhteistyö hankinta

politiikan kaavailemiseksi työväenliikkeen eri kirjastojen kesken, jos 

pidetään tavoitteena perustettavan kirjaston muodostumista koordinoivak

si keskuskirjastoksi työväenliikkeen sisälle.

Yhtenä pienenä yksityiskohtana kirjastoverkon yhteistyömahdollisuudesta 

voisi ottaa esimerkiksi ns. "harmaan kirjallisuuden" hankkimisen. Tällä 

harmaalla kirjallisuudella tarkoitetaan aineistoa, jota eivät julkaise
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kaupalliset kustantajat, vaan erilaiset laitokset, virastot ja yhteisöt.

Se julkistetaan yleensä monisteina tai jäljenteinä. Sitä ei levitetä 

kirjakauppojen kautta vaan suoraan julkaisevan yhteisön sisäiseen käyt

töön tai myöhemmin ilmestyvän varsinaisen tutkimuksen esiraportiksi.

Osa tästä aineistosta ei sisällä lainkaan tieteellistä aineistoa, vaan 

ne ovat erilaisia muistioita, selostuksia ja tausta-aineistoja. Kirjas

tojen kannalta ne ovat hankalia, koska niitä on vaikea jäljittää ja 

hankkia ja kuitenkin niihin viitataan kuin tieteelliseen kirjallisuuteen. 

Harmaata kirjallisuutta myös käytetään usein tieteellisen kirjallisuuden 

tavoin (ks. tammekann, s. 185; viite Signum-lehden artikkeliin). Mah

dollista olisi ajatella, että keskuskirjastosta löytyisi tämän tyyppistä 

aineistoa kehysorganisaation käyttäjien tarpeisiin. Tai siten, että 

keskuskirjastolla olisi enemmän mahdollisuuksia lähteä jäljittämään ko. 

aineistoa kuin esim. jonkin opistokirjaston, vaikka vihje olisikin tullut 

sieltä.

Aineistoa tullaan saamaan edelleen lahjoituksina niinkuin tähän asti 

on tapahtunut molempien arkistojen kirjastoissa. Lahjoituksia osoite

taan varmasti vielä pitkään arkistojen kirjastoille ennenkuin tutuksi 

tulee mahdollisuus osoittaa ne uudelle kirjastolle. Tarkoituksenmukaista 

on, että arkistot sitten toimittavat itse lahjoitukset eteenpäin. Rat

kaistavaksi tulee lahjoitetun aineiston sijoittaminen ja siinä näyttäisi 

olevan kaksi vaihtoehtoa: 1) liitetään se uuteen kokoelmaan tai 2) lii

tetään se Kansan Arkiston tai Työväen Arkiston kokoelmaan lahjoittajan 

osoituksen mukaan. Mielekkäimmältä tuntuu ensimmäinen vaihtoehto, jota 

perustellaan enemmän jäljempänä aineiston fyysistä sijoitusta käsiteltä

essä. Jos nähdään tarpeelliseksi pitää jotain luetteloa lahjoituksista, 

voidaan sinne merkitä kummalle arkistolle lahjoitus on osoitettu.

4.3. Luokitus ja luettelointi

Aineiston luokitusta on kehitelty ja hiottu kummankin arkiston kirjas

tossa omaa tarvetta lähtökohtana pitäen ja itsenäisesti. Perustana on 

käytetty UDK-luokitusta. Mikä tahansa luokitusjärjestelmä rakentuu 

jonkinlaiselle sisäiselle logiikalle ja sille on ominaista myös asioiden 

esittäminen hierarkkisena suhteina. Nyt molempien arkistojen luokituksen 

sovellustyössä on luokkia yhdistettäessä ja uusia luotaessa paikka paikoin 

hävinnyt tai muuttunut tämä sisäinen logiikka ja hierarkkisuus. Sen 

vuoksi on tärkeää, että kirjaston perustamisen jälkeen hankittavan kir
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jallisuuden luokittamiseksi käydään luokitusjärjestelmä vielä kerran 

läpi eritellen. Tässä kehittelyvaiheessa olisi varmasti viisasta ottaa 

yhteyttä esim. Helsingin yliopiston kirjaston luokituksen asiantunti

joihin, koska kirjasto on humanististen tieteiden keskuskirjasto ja 

siten historiakin kuuluu sen erityisalaan. Arvokasta apua voisi saa

da vielä jostain yhteiskuntatieteisiin erikoistuneista kirjastoista, 

kuten Tampereen yliopiston kirjastosta ja Eduskunnan kirjastosta. Olen

naista on, että mukana työssä on kirjastoammatillista asiantuntemusta, 

koska arkistoluokitus esimerkiksi rakentuu jossain määrin eri perustein, 

kuin kirjastoluokitus ja tiedon haku arkistoaineistosta ja kirjastoai

neistosta on sekin erityyppistä.

Molempien arkistojen kirjastot on syytä säilyttää omina erillisinä koko

naisuuksinaan sellaisina kuin ne ovat ennen uuden kirjaston aloittamista. 

Ne ovat perussolu, jonka ympärille uusi kokoelma rakentuu itsenäisesti. 

Molemmissa arkistoissa kehitetyt luokitukset toimivat järjestävinä ele

mentteinä omissa kokoelmissaan.

Vaikka arkistojen kirjastoissa monista käytännön systä on päädytty ai

neiston luetteloinnissa jonkinlaiseen välttävään tasoon, on kirjaston 

toiminnan aloittamisen jälkeen hankittava kirjallisuus syytä luetteloida 

bibliografisesti mahdollisimman tarkasti noudattaen yleisesti käytössä 

olevaa kirjastojen luettelointisääririöstöä. Tämä on välttämätöntä erilais

ten bibliografioiden julkaisemista ajatellen.

Luettelointi on mahdollista toteuttaa alusta lähtien atk-pohjäisenä mik

rotietokoneella ja käyttäen tarkoitukseen soveltuvaa Valtion tietokone

keskuksen (VTKK:n) kehittämää Mikro-Minttu-ohjelmaa. Ohjelma on ns. 

tekstitiedon hallintaohjelma, jonka yksi sovellus on tämä kirjastojen 

luettelointi. Ohjelman lunastus maksaa tätä kirjoitettaessa n. 11 000 mk. 

Esimerkiksi Urheilukirjastossa, jossa keskitytään urheilun historiaa kos- 

vaan aineistoon, sekä urheilusosiologiaari, on syksyllä 1985 aloitettu 

luettelointia tällä systeemillä (Keskustelu kirjastonhoitaja Häviän 

kanssa 18.9.1985).

Luetteloinnin tulostus voi olla paperituloste koottuna luettelomuotoon 

tai sitten mikrokortti. Viimeksi mainitussa tapauksessa kortiston käyt

tämisessä tarvitaan mikrokorttien lukulaitteita. Ilmeisesti mikrotieto

koneella luetteloitaessa on normaalissa korttimuotoisessa tulostuksessa
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olemassa ongelmia siten, että nykyisillä laitteilla ei vielä ole mahdol

lista saada tulostusta tapahtumaan vanhanmuotoiselle luettelokortille. 

Laitteet eivät toisin sanoen käsittele kovin hyvin tämäntyyppisiä kort

teja. Asia on kuitenkin syytä selvittää laitteiden markkinoijien kanssa. 

Ja toisaalta ei kai sen oppiminen, että kirjaston kortisto onkin selat

tavan luettelon muodossa, ole ylitsekäymätön vaikeus.

liedonhaku kirjaston omasta kokoelmasta tapahtuisi ainakin aakkosellisen 

ja alanmukaisen luettelon avulla. Aakkosellisesta luettelosta teoksen 

tulee löytyä niin tekijän/toimittajan mukaan kuin nimikkeenkin mukaan. 

Ajanmukaisesta luettelosta on mahdollista löytää mielenkiinnon kohteit

tain kirjaston kokoelmaan sisältyvä kyseisen aihealueen aineisto. Iäs

sä hakemisessa apuneuvona toimii luokituskaavaan liittyvä aakkosellinen 

asiahakemisto, joka ilmaisee etsittyä asiaa kuvaavan luokan numeron 

kyseisessä luokituskaavassa. UDK-luokitusjärjestelmään kuuluu elimel

lisenä osana tällainen hakemisto, mutta kun edellä jo on käsitelty tar

vetta hioa koko luokitusta uutta kokoelmaa varten, koskee sama vaatimus 

luonnollisesti myös tätä hakemistoa. Eli tuohon aakkoselliseen hakemis

toon joudutaan mahdollisesti lisäämään käsitteitä, jotka ovat olennaisia 

tämän kokoelman sisällön kannalta ja joita ei siis ole perushakemistossa.

Järkeä apuväline tiedonhaussa omista kokoelmista on indeksointi. Indek

soinnilla tarkoitetaan dokumenttien sisällön kuvailua irideksitermein 

myöhemmin tapahtuvaa hakua varten (Meriläinen, s. 98). Arkisemmin il

maisten kysymys on mm. tiedon jälleenhakua palvelevien asiasanastojen 

luomisesta. Kun työväenliikkeen kirjastolla on oma erityinen näkökul

mansa hankkimaansa aineistoon nähden, voi olla ettei luokitus hakemis- 

toineeen mahdollista tarpeeksi yksityiskohtaisesti juuri tälle aineis

tolle luonteenomaisen, olennaisen tiedon etsimistä ja löytymistä. Silloin 

haun apuneuvoksi olisi kehitettävä asiasanasto, joka kuvaa juuri tämän 

aineiston erityispiirteitä. Mm. Ammattiyhdistysopiston kirjastossa on 

kehitelty omaa asiasanastoa, joka jäsentää tietoa oikeammin juuri ammat

tiyhdistysliikkeen piirissä toimivien ihmisten tiedontarpeesta käsin, 

tällaisen asiasanaston luominen kuuluu työväenliikkeen kirjaston infor- 

maatiopalvelutoimintaari juuri sen erikoiskirjastoluonteen vuoksi.

Yleisen kirjastolaitoksen taholla on käynnistynyt Yleisen suomalaisen 

asiasanaston laatiminen v. 1981. Laadinnan tavoitteiksi asetettiin, että 

sanaston tulisi soveltua yleisten kirjastojen asiasanastoiksi, mutta sen
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tulisi soveltua myös tieteellisten ja erikoiskirjastojen perussanas

toksi, johon erikoisalojen sanastot voitaisiin kytkeä (Meriläinen, s. 49). 

Sanastotyö on ilmeisesti loppusuorallaan ja sen julkituloa on syytä seu

rata ja mahdollisesti pyrkiä saamaan se koekäyttöön työväenliikkeen kir

jastossakin (ks. Meriläinen, s. 51). Ainakin on syytä tutustua siihen 

ja käyttää panostettua työtä hyväksi niin pitkälle kuin mahdollista.

4.4. Aineiston fyysinen sijoittaminen

Yleisin käytäntö kirjastojen kokoelmien sijoittamisessa kirjastotilaan 

on senkaltainen, että suurin osa kokoelmasta on avohyllyillä ja vanhin 

aineisto tai aineisto, jota harvemmin kysytään, sijaitsee kirjavaras

tossa, josta asiakas saa sen käyttöönsä pyynnöstä. Käsikirjastokirjal- 

lisuus on luonnollisesti aina avohyllyillä.

Aiemmin on jo esitetty lähtökohtaratkaisuksi kummankin arkiston kir

jaston kokoelmien säilyttämistä omina kokonaisuuksinaan sellaisina, 

kuin rie uuden kirjaston aloittaessa ovat. Tämä järjestely on paitsi 

käytännöllisin myös paras tapa kunnioittaa näitä kokoelmia uuden kir

jaston perussoluina. Erillisinä säilyttämisen käytännöllisiä perus

teluja on mm. kohtuuton työmäärä, joka koituisi kokoelmien yhdistämi

sestä, jolloin kirjastojen luokitus olisi yhtenäistettävä uudelleen 

luokittamalla aineisto samoin kuin kortistojen tietojen olisi oltava 

samantasoiset kummankin kokoelman kirjallisuudesta. Nythän Työväen 

Arkistossa on noudatettu täysin järkevin perustein luetteloinnissa 

minimitasoa. Kun yhdistettyjen kokoelmien nidemäärä nousee reilusti 

yli sadantuhannen, merkitsisi tämä prosessi varsin kalliiksi tulevaa 

takautuvaa työtä, jossa tarvittaisiin sitä enemmän työntekijöitä mitä 

nopeammin työ haluttaisiin saada loppuunsuoritetuksi. Kun kumpikin ko

koelma on luokitettu ja luokituskaavat ovat olemassa ja samoin ainakin 

minimitasoirien luettelointi kortistoina, toimivat nämä rittävinä haku- 
avaimina kokoelmiin.

Kokoelmien fyysisessä sijoittamisessa järkevimmältä tuntuu, että arkis

tojen kirjastot sijoitetaan kirjavarastoon, kun sensijaan uusi hankit

tava kirjallisuus sijoitetaan avohyllyille omana kokonaisuutenaan ja 

kirjaston toiminnan alkamiseen mennessä valmiiksi kehitellyn luokitus- 

järjeslmän mukaisesti. Myös uuden kirjaston alkamisen jälkeen tulevat
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lahjoitukset olisi syytä sijoittaa uuteen kokoelmaan uuden luokitus

järjestelmän mukaan, niinkuin jo edellisessä luvussa viitattiin. Rat

kaisun luvatuksi lisäperusteluksi asettuu nähdäkseni se seikka, että 

kun niin henkilökunta kuin asiakkaatkin joutuvat käyttämään kolmen koko

elman kortistoja, niin tilannetta helpottaa tietoisuus siitä, että vain 

yksi kortistoista kasvaa ja muuttuu. Kaikkia hakuja ei aina ole tarpeen 

tehdä kaikista kortistoista.

Ja vielä on jäljellä kysymys täydennyksistä sen mukaan, mitä aukkoja 

kirjataan aineistossa löytyviksi. Kumman arkiston kokoelmaa täydenne

tään? Periaatteena voisi olla käytäntö, jonka mukaan esim. jonkun sar

jan puuttuvat osat liitetään siihen kokoelmaan, jossa kyseistä sarjaa 

on enemmän ja siis täydennyshankintoja joudutaan tekemään vähemmän. Tai 

jos kummassakin arkistojen kirjastossa jokin sarja jouduttaisiin hankki

maan lähes täydellisinä, on syytä harkita sen hankkimista ja liittämistä 

uuteen kokoelmaan.
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5. KIRJASTON HENKILÖSTÖ

5.1. Henkilöstön rakenne ja kelpoisuusehdot

Yleisten kirjastojen puolella eli kunnallisessa kirjastolaitoksessa on 

pohdittu paljon henkilöstön työnjakoa ja rakennetta. Muuttuva työ on 

keskustelua käynnistänyt niinkuin kirjastonhoitajien ja kirjastoapulais

ten koulutuksen uudistuminenkin.

Kirjastohenkilökunnan rakennetta, jolla tarkoitetaan ylempien ja alempien 

kirjastoammatillisten virkojen suhteita, sekä määrää, on pyritty eritte

lemään kokoelmasta lähtien ja toisaalta on mitoitusta tehty suhteuttamalla 

henkilöstön määrää lainoihin. Yleisten kirjastojen vuoden 1981 henkilös- 

tötyöryhmä esittää muistiossaan henkilöstön määrän suhteuttamista laino

jen sijasta kunnan väkilukuun, jota se pitää mielekkäämpänä perusteena 

(emt., s. 28). Henkilöstön rakenteesta työryhmä esittää, että realisti

sin suhde tällä hetkellä olisi 1 : 1 .  Pitkän aikavälin tavoite virka

suhteissa ylempien ja alempien kirjastoammatillisten virkojen välillä oli

si 1 : 2 (emt., s. 30). Myös Yleisten kirjastojen säädöstoimikunnan mie

tinnössä vuodelta 1984 todetaan viime vuosiin saakka edellytetyn vähintään 

puolet henkilökunnasta olevan kirjastonhoitajia, kun suunta nyt on raken

teeseen, jossa kolmannes henkilökunnasta on kirjastonhoitajia eli kirjas

toalan korkeatutkinnon suorittaneita (emt., s. 4).

Tieteellisten kirjastojen puolella vastaavanlaisia rakennesäädöksiä ja 

suosituksia ei ole olemassa. Yleisten kirjastojen puolella esitetty 

henkilökunnan rakenteen normitus ei kenties ole aivan suoraan siirret

tävissä tieteellisten kirjastojen henkilöstöön. Käsiteltävä aineisto 

on kuitenkin luonteeltaan jossain määrin erilaista, esim. usein luette

loitaessa ongelmalliseksi osoittautuvia sarjoja jne. ja myös viras- 

kielisen aineiston osuus on merkittävämpi. Artikkelissaan 'Henkilokunta- 

normituksesta ja kirjastotoiminnan mittaamisesta' Ilkka Mäkinen (TaY:n 

kirjastotieteen ja informatiikan laitokselta) erittelee joitakin ulko

maisia tutkimuksia henkilöstön määristä ja virkasuhteista. Kommenttinaan 

hän esittää erityisesti kirjastoammatillisten ja ei-ammatillisten (itse

asiassa ylempien ja alempien kirjastoammatillisten) suhteesta, että ensin

näkin sihteerityyppisen työvoiman käyttö on anglo-saksisissa maissa ylei-
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sempää kuin meillä ja toiseksi ei-ammatillisella työvoimalla on usein 

parempi koulutus kuin Suomessa on ainakaan tähän asti ollut (Mäkinen, 

s. 9). Kirjastoapulaiskoulutuksen kehittyminen ja vakiintuminen on tie

tysti muuttanut tilannetta meilläkin aivan viime vuosina.

Pätevyysvaatimuksista tieteellisissä kirjastoissa Tammekann ja Kokkonen 

toteavat seuraavasti: "...tieteellisen koulutuksen saaneen henkilöstön, 

kirjastonhoitajien, peruspätevyydeksi on määritelty kirjastotieteen ja 

informatiikan aineopintojen suorittaminen". Kyseiset aineopinnot muo

dostuvat 90 opintoviikon kokonaisuudesta, joka vastaa järjestelmissä 

ennen tutkinnonuudistusta cum laude approbatur-arvosanasuoritusta 

(lammekann, s. 122). •

Kirjasto- ja iriformaatooalan tehtävät edellyttävät tietoa K & I-laitos- 

teri toimintaympäristöjen tavoitteista ja toimintatavoista, K & I-laitos- 

tosten tavoitteista, työmuodoista ja työmenetelmistä, näiden palvelujen 

välittämien tietojen rakenteista ja sisällöistä sekä palvelujen käyttä

jien tiedonkäyttötavoista (Tammekann, s. 121). Koulutus antaa valmiudet 

tiedonhankintaan, arviointiin ja välitykseen, alan asiantuntemusta vaa

tiviin tutkimus-, hallinto- ja palvelutehtäviin sekä kirjastotieteen ja 

informatiikan jatko-opintoihin. Kirjastoammatillinen koulutus (apulais- 

koulutus) tapahtuu merkonomikoulutuksena kauppaoppilaitosten kirjasto- 

linjalla (Tammekann, s. 122).

Alan tieteellinen koulutus voidaan saavuttaa joko niin, sttä tutkinnon 

pääaineena on kirjastotiede ja informatiikka tai sitten on mahdollista 

liittää kyseinen koulutus muiden alojen korkeakoulutukseen

a) joko perustutkintoon sisältyvänä tai

b) sen ulkopuolisina opintoina (=90 opintoviikon aineopinnot) 

(Tammekann, s. 122).

Koulutuksen yhtenäisyys toteutuu siten, että tieteelliset kirjastot hy

väksyvät kirjastonhoitajan ja informaatikon tehtäviin kirjasto- ja in

formaatiopalvelualan sekä kirjastotieteen ja informatiikan aineopinnot 

(tai vastaavan suorituisen) että Teknillisen korkeakoulun informaation- 

palvelun kurssin (Tammekann, s. 123).

Korkeakoulujen kirjastojen kirjastovirkojen nimikkeet kelpoisuusvaati

muksia ja palkkausta järjestettäessä ovat seuraavat (seur. sivu):
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Nimike Kelpoisuusehdot Palkkaustaso

Ylikirjastonhoitaja 1
(suuret korkeakoulu- 2
kirjastot)

3

4
5

Kirjastonjohtaja 1

2

3

4

Kirjastonhoitaja 1

2

3

Kirjastoamanuenssi 1
(yp)  2

3

Kirjastoamanuenssi 1
(ap) 2

lisensiaatin tutkinto 
kirjastoammatillinen 
tutkinto tai vastaava 
kirjastoammatillinen 
koulutus
perehtyneisyys tieteel
listen kirjastojen hal
lintoon
alan julkaisutoiminta 
3 vieraan kielen taito

ylempi korkeakoulutut
kinto
kirjastoammatillinen 
tutkinto tai vastaava 
kirjastoammatillinen 
koulutus
perehtyneisyys tieteel
listen kirjastojen hal
lintoon
3 vieraan kielen taito

ylempi korkeakoulutut
kinto
kirjastoammatillinen 
tutkinto tai vastaava 
kirjastoammatillinen 
koulutus
kahden vieraan kielen 
taito

korkeakoulututkinto 
kirjastoammatillinen 
tutkinto tai vastaava 
kirjastoammatillinen 
koulutus
riittävä kielitaito 

ylioppilas
kirjastoammatillinen 
tutkinto tai vastaava 
kirjastoammatillinen 
koulutus

A 25-26 tai B 4-5

A 22-24

A 16-24 tai V 24 - B 3

A 11-15 tai V 19-23

A-10 tai V 16-18

Näiden lisäksi esiintyy kirjastoapulaisen virkatyyppi, joka sijoittuu 

pääosin palkkausluokkiin A 3-5 (V 11-13) ja johon ei ole erityisiä ase

tuksella säädettyjä kelpoisuusehtoja (Korkeakoulujen palkkaus- ja työ- 

suhdeneuvottelukunta, s. 24, ks. myös Tammekann, s. 145). Tammekann 

mainitsee kirjastoapulaisten koulutusvaatimukseksi merkonomi kirjasto- 

linjalla (=uusi kirjastoapulaiskoulutus). Komitea esittää erityisten 

kielitaitovaatimusten poisjättämistä kelpoisuusehdoista ( ks. miet., s. 75).
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Tammekarinin ja Kokkosen mukaan ei ainakaan toistaiseksi ole käytännössä 

otettu kantaa siihen, miten eri tasoinen kirjasbotieteen ja informatiikan 

koulutus arvioidaan virkoja täytettäessä. Tieteellisistä kirjastoista 

on korostettu niissä olevan jatkuvasti tarvetta eri alojen asiantunti

joista. Pannaanko henkilövalinnoissa enemmän painoa sille, että on suo

rittanut korkeakoulututkinnon pääaineena se tieteenala, joka on kyseisen 

kirjaston erityisaluetta vaiko sille, että pääaineena on kirjastotiede 

ja informatiikka, on valinta, joka määräytyy useammasta tekijästä. Kus

sakin tapauksessa tarkoituksenmukaisin vaihtoehto riippuu kirjastosta ja 

sen tehtävästä, mutta usein myös henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

Tammekann ja Kokkonen toteavat edelleen: "Kuitenkin mitä laaja-alaisempi 

ja suurenpi kirjasto on, sitä tärkeämpää on, että sen hallintotehtävissä 

työskentelevällä henkilöstöllä on vankka kirjastotieteen ja informatiikan 

teoreettinen näkemys. Tämä ei sulje pois erikoisalojen tuntemuksen tar

vetta" (Tammekann, s. 123).

Tässä peruslähtökohdat, joista käsin perustettavan työväenliikkeen kir

jaston henkilöstö olisi pystyttävä määrittelemään. Kun kirjasto on 

tieteellinen kirjasto, on kelpoisuusehdoissa syytä lähteä siitä, mikä 

on käytäntö muussakin tieteellisessä kirjastolaitoksessa eli siis mah

dollisimman korkeasta ammattitaidosta. Kun kirjaston erityisalueeksi 

on esitetty työväestön ja työväenliikkeen historia, lienee tarkoituksen

mukaista edellyttää, että ylemmän kirjastoammatillisen koulutuksen saa

neista kirjastonhoitajista yhdellä on erityisalan tuntemus historiasta. 

Jos edelleen pidetään mielessä se tosiasia, että kirjaston kokoelman 

tulee laajentua myös yhteiskunnallisen kirjallisuuden, erityisesti työ

elämää moniriaisesti koskettelevan tutkimuksen suuntaan, myös yhteiskunta

tieteiden tuntemus olisi henkilöstössä paikallaan. Niinikään useamman 

vieraan kielen taito olisi taattava niin, että ainakin englannin, saksan 

ja venäjän kielen taitoa suurista kielistä löytyisi.

5.2 Henkilöstön määrä ja työnjako

Korkeakoulujen kirjastoissa tarvittavan henkilökunnan määrä perustetaan 

korkeakoulujen aloituspaikkoihin. Tätä normia on arvosteltu liian tek

niseksi, sillä siinä ei lainkaan oteta huomioon, onko kirjastossa mah

dollista hoitaa kaikki tarpeellinen työ ja palvelut. Kirjastoja työl
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listävät aloittavien opiskelijoiden lisäksi myös tutkijat, opettajat ja 

jatko-opiskelijat ja huomattava on niinikään, että eri tieteenaloilla 

kirjallisuuden käyttötavat ja tarve vaihtelevat (Mäkinen: Henkilö- 

kuntakuormituksesta.. . ).

Huomattavassa osassa tieteellisisä kirjastoja tämä normi ei tietenkään 

sovellu henkilöstön määrän laskentaperusteeksi. On lähdettävä itse 

toiminnasta ja silloin konkreettisia, merkittäviä tekijöitä ovat: koko

elman laajuus ja sen vuotuinen kartunta, lainaus, kirjaston tarjoamat 

palvelut ja sen aukioloajat.

työväenliikkeen kirjaston peruskokoelma tulee käsittämään ri. 140 000 

nidettä senjälkeen, kuri arkistojen kirjastojen kokoelmat yhdistetään. 

Mutta minkälaista suuruusluokkaa nimekkeiltään ja nidemääriltään tulee 

olemaan kirjaston uutuushankinta? Kuinka paljon aineistoa on mahdol

lista saada lahjoituksina ja vaihtoina ja paljonko jää ostoina hankitta

vaksi, ei ole kovinkaan helposti ennakoitavissa. Kummankaan arkiston 

kirjaston kohdalla ei voi puhua mistään muotoutuneesta uutuushankinta- 

politiikasta, koska varoja kirjallisuuden hankintoihin ei ole ollut. 

Vuotuiseen kartuntaan vaikuttaa luonnollisesti se, miten hankinta

politiikka on määritelty, kuinka monilta aihealueilta kirjallisuutta 

hankitaan ja kuinka suppeasti tai kattavasti kyseisiltä aihealueilta 

halutaan aineistoa hankkia. Toisaalta hankintaan vaikuttaa paljonko 

mielekkääksi ja tärkeäksi koettua kirjallisuutta julkaistaan kirjaston 

erityisalueelta.

Vertaaminen muiden kirjastojen uutuushankinnan määriin on mekaanista, 

koska ylläesitetyt syyt ovat määrääviä, mutta jos vertaamme tulevan 

kirjaston hankintaa esim. Ammattiyhdistysopiston kirjaston ja Työväen 

Akatemian kirjaston uutuusharikintoihin, ei olla ehkä liian kaukana 

vertauskohtaa etsittäessä. Kummankin kirjaston vuotuinen kartunta 

liikkuu n. 1000 niteen tienoilla. Kirjastojen hankinta kattaa osittain 

samoja alueita, kuin kaavaillun keskuskirjaston, mutta kun ne palvele

vat lähinnä vain omia kehysorganisaatioitaan, on lupa arvioida työväen

liikkeen keskuskirjaston uutuushankinta jonkin verran suuremmaksi.

Tällä tuntumalla ri. 1500 - 2000 nimekkeen uutuushankinta tuntuisi va

rovasti arvioiden mahdolliselta. On mietittävä, paljonko työvoimaa 

tarvitaan tämän materiaalin käyttökuntoon saattamiseen, lähinnä luo

kitteluun ja luettelointiin.
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Kirjaston aukioloaika vaikuttaa luonnollisesti henkilökuntatarpeeseen. 

Mitä pidemmät aukioloajat ovat, sitä enemmän neuvontapisteissä tarvi

taan päivystäjiä. Kun työväenliikkeen kirjasto on julkinen ja siten 

avoin kaikille tieteellistä kirjallisuutta tarvitseville, on aukiolo

aikoja kaavailtaessa otettava huomioon työssäkäyvien mahdollisuus käyt

tää kirjastoa vielä työpäivän jälkeen. Kirjaston aukioloajat voisivat 

siten olla esim. seuraavat: maanantaista torstaihin klo 11.00 - 19.oo 

ja perjantaisin klo 11.00 - 17.oo. Tällöin päivystystunteja tulisi 

muina viikonpäivinä kunakin 8 tuntia paitsi perjantaina 6 tuntia. Päi

vystysvuorot olisi mahdollista jakaa pidemmän aukiolon päivinä joko 

kahdeksi neljän tunnin vuoroksi tai kahdeksi kolmen tunnin ja yhdeksi 

kahden tunnin vuoroksi. Perjantaisin päivystettäisiin kahdessa kolmen 

tunnin vuorossa.

Tarvittavan henkilökunnan määrä tuntuisi asettuvan seitsemän (7) koko

päivätoimisen työntekijän seutuville ja rakenteeltaan se voisi olla 

seuraavanlainen:

3 kirjastonhoitajaa 

2 kirjastoapulaista 

1 toimistoapulainen 

1 vahtimestari

Kelpoisuusehdot olisivat kirjastonhoitajien kohdalla tämän nimekkeen 

edellyttämää tasoa joko niin, että kaikilla kolmella on tämä kelpoi

suus tai sitten yhdellä kirjastoamanuenssin (yp) tasoinen, jolloin 

yhdeltä kirjastonhoitajalta ei siis välttämättä edellytettäisi ylempää 

korkeakoulututkintoa. Kirjastoamanuenssin nimikettä en esitä käytet

täväksi, koska edellä siteeratussa korkeakoulujen kirjastojen ammatti- 

nimekkeitä, kelpoisuutta ja palkkausta selvittäneessä komiteanmietin

nössä ehdotetaan vähittäistä luopumista tästä virkanimekkeestä ja sen 

muuttamista joko kirjastonhoitajaksi tai kirjastosihteeriksi sen mu

kaan, suuntautuuko toimenkuva kirjastonhoidollisiin tehtäviin, vai ns. 

kirjastoammatillisesti avustaviin tehtäviin (ks. Korkeakoulujen palk

kaus- ja työsuhdeneuvottelukunta, s. 67-68). Kirjastoapulaisilta on 

syytä edellyttää kirjastoapulaiskoulutuksen suorittamista eli, että he 

ovat valmistuneet merkonomeiksi kauppaoppilaitoksen kirjastolinjalta.

Henkilökunnan työnjako voisi noudatella seuraavia toimenkuvia: 

o vastaava kirjastonhoitaja (=kirjastonjohtaja)

- suunnittelee ja johtaa toimintaa
- pitää yhteyksiä muuhun kirjastolaitokseen
- toimii henkilökunnan esimiehenä
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- valvoo kirjallisuuden ja muun informaatioaineistori hankinta
ohjelman toteutumista

- laatii toiminta- ja taloussuunnitelman kirjaston johtokunnalle
- valvoo kirjastolle myönnettyjen määrärahojen käyttöä
- esittelee kirjastoa koskevat asiat johtokunnalle ja toimii 

sihteerinä sen kokouksissa
- kirjaston tilojen kunnon ja kalustokirjartpidon valvominen
- laskujen hyväksyminen

o Kirjastonhoitaja (amanuenssi)

- luokitus ja primääriluettelointi (=luetteloinnin perusteiden 
määrittäminen kustakin käsiteltävästä julkaisusta)

- aineiston valinta, vastuu hankinnoista
- kirjastonkäytön opetus
- kirjaston käyttöoppaat ja tiedottaminen
- yleisönpalvelu (päivystys)

o Kirjastonhoitaja (informaatikko)

- tietopalvelu
—  uutuusvalvonta (STJ)
—  kirjallisuushaut, lehtikierto
—  tietokantahaut (KATI-tietokannasta)
—  esim. työelämän tutkimuksen seuraaminen ja kokoaminen 

aika-ajoin ilmestyväksi julkaisuksi (erityisbibliografia)
- yleisönpalvelu (päivystys)

o Kirjastoapulaiset (2)

- sekundaariluettelointi
- kaukopalvelu
- lainaustoiminta (kuitit, valvonta, karhuamiset)
- kokoelmien järjestely
- uutuusluettelon tuottaminen
- yleisönpalvelu (päivystys)

o Toimistoapulainen

- toimistotehtäviä: laskut, kalustokirjanpito (vastaavan kirjaston
hoitajan ohjauksessa)

- kopiointia mahdollisesti kaukopalvelun apuna
- mahdollisesti johdon kirjoitustehtäviä

o Vahtimestari

- valvonta ja huoltotehtävät
- kirjojen varastohakuja ja palautuksia

Kokoelmasta huolehtiminen voidaan jakaa kirjastoammatillisen henkilö

kunnan kesken niin, että kullakin on vastuullaan tietyt luokat. Kir

jastonhoitajasta, joka on tehtäväkuvaltaan informaatikko, todettakoon, 

että hänen kelpoisuusehtonsa ovat toimeen soveltuva ylempi korkeakoulu

tutkinto sekä siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjastoalan 

koulutus. Teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen järjes-
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tämä informaatiopalvelun kurssi on tarkoitettu informaatiopalveluteh- 

tävissä jo toimiville tai niihin erikoistuville henkilöille. Sitä 

pidetään luonteeltaan täydennyskoulutuksena, mutta se antaa kuitenkin 

pätevyyden sellaisiin korkeakoulukirjastojen tehtäviin, joihin edelly

tetään kirjastoammatillista tutkintoa tai vastaavaa koulutusta ( ks. 

Korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhderieuvottelukunta, s. 20). Informaa

tikko-nimekkeen kohdalla on huomattava tapahtuneen tietynlaista "villiin

tymistä" siten, että sitä käytetään tietämättä varsinaisesti nimekkeen 

sisällöstä ja perusteista.

Vielä henkilöstön rakenteesta, joka ei ole edellisen luvun alussa 

kuvatun ja yleisessä kirjastossa tavoitteeksi otetun suosituksen 

mukainen, mitä tulee alempien ja ylempien kirjastoammatillisten vir

kojen suhteeseen toisiinsa. Lopullisen vapautuksen tässä mielessä 

antoi jo monasti mainittu Korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhdeneuvot- 

telukunnari mietintö, jossa nimenomaisesti todetaan, ettei ole tarkoi

tuksenmukaista antaa täsmällisiä yleisiä suosituksia eri henkilöstö

ryhmien määrällisistä suhteistä. Kunkin kirjastoyksikön omat tarpeet 

ja luonne viimekädessä määrittävät eritasoisen ja erityyppisen hen

kilökunnan tarpeen (emt., s. 62).
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Talousarvio on laskettu v. 1985 rahanarvossa. Vuosittainen inflaatio-

varaus on 6 %.

01 Henkilöstö on laskettu vaiheittain siten, että ensimmäisenä vuonna 
henkilöstö palkataan kahdessa vaiheessa. Kolmantena vuonna tulee 
lisää informaatiopalveluun kirjastonhoitaja (edellyttäen, että 
informaatiopalvelu on monipuolisesti käynnistynyt).

02 Henkilöstömenot (Muut henk. menot: 30 % palkkasummasta sisältäen siis 
eläke-, sotu-, loma-, henkilöstökoulutus- yms. menot).

03 Tarvikkeet
o Kertahankinnat 
o Jatkuvat kustannukset

04 Huoneistomenot

6. TALOUS

01 Henkilöstön palkkaus

Viran nimeke, palkkaluokka ja viran perustelu (=tehtävät), ks. Selvi

tyksen luku 5.2. "Henkilöstön määrä ja työnjako".

Henkilöstön palkkaus kalleusluokassa I lasketaan keskimäärin kahdella 

ikälisällä ja palkkaluokkaperusteena virka- ja toimisuhteisten A-taulukko 

1.1.1986 alkaen. Palkkaluokkien perusteluja haettu lisäksi: Korkeakoulu

jen palkka- ja työsuhdeneuvottelukunta: Kirjastojaoston mietintö. Kom. 

miet. 85:44.

Virkojen perustamisajankohdat:
I vaiheessa: johtaja, kirjastonhoitaja (informaatikko), kirjastoapulainen 

(alkuvuosi)
II vaiheessa: kirjastonhoitaja (amanuenssi), kirjastoapulainen ja vahti- 

loppuvuosi) mestari

Kolmantena vuonna mahdollisesti kirjastonhoitaja (amanuenssi, avustavana 

informaatiopalveluun + muuta kirjastoamm. työtä) PL 14.

04 Huoneistomenot
- vuokrat laskettu Simolan selvityksen tiedoin
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05 Palvelukset

- posti- ja puhelinmaksut 10.000,

- atk-palvelut 1.000,

- painatukset ja ilmoitukset 20.000,

- koneiden ja kaluston kunnossapito 6.000,

- omaisuusvakuutus (?) 3.000,-

yht. 4010001-

01 Palkat

1 kirjastonhoitaja (johtaja)

1 kirjastonhoitaja (informaatikko)

1 kirjastonhoitaja (amanuenssi)

2 kirjastoapulaista 

1 toimistoapulainen 

1 vahtimestari

ehdotus 

A 20 

A 19

A 14 (voi olla liian suuri 
ero edelliseen)

A 11 

A 8 

A 9



1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 4. vuosi 5.vuosJ

01 Palkat 371.000 393.260 495.280 524.980 556.500

02 Mut henkilöstömenot 111.000 118.000 148.000 157.000 167.000

03 Tarvikkeet 183.000 133.000 140.000 148.000 160.000

04 Huoneistomenot 210.000 222.600 236.000 250.000 265.000

05 Palvelut 40.000 42.000 45.000 47.640 50.500

06 Muut menot 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

YHT. 917.000 910.000 1.068.780 1.131.120 1.203.00C

03 Tarvikkeet: Perustamiseen liittyvät kaluste- ja laitehankinnat
- pienoistietokoneet (mikrot) 2 kpl 70.000,
- kertaluonteinen kalustohankinta:

—  kopiokone 15.000,-
¡a  —  kirjoituskoneet (3 kpl) 9.000,-
i —  1-2 mikrofilmien lukulaitetta 4.000,

—  näyttelyvitriinit 6.000,- (?)
—  piirtoheitin 4.000,
—  hyllyt, tuolit, pöydät 20.000,-

yht. 38.gogi=

Vuosittain toistuvat menot:
—  toimistotarvikkeet 15.000,
—  kirjahankinnat 100.000,
—  muut menot 10.000,-

yht. i 2 5 . g g g i =
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TIIVISTELMÄ

Vuosikymmenten kuluessa Työväen Arkistoon ja Kansan Arkistoon on koottu 

huomattavat kirjastot. Tällä hetkellä Työväen Arkiston kirjastossa on 

n. 105.000 nidettä ja Kansan Arkiston kirjastossa n. 42.000 nidettä. 

Varojen ja henkilöresurssien puuttuessa kirjastoja ei ole voitu asian

mukaisesti hoitaa. Laki yksityisluonteisten arkistojen valtionavusta 

tuntee arkistojen yhteydessä vain suppeahkot käsikirjastot.

Keväällä 1983 perustettu Työväenperinne ry on ottanut yhdeksi tehtäväk

seen työväenliikkeen keskuskirjaston ylläpitämisen ja tätä kautta on mah

dollistunut hanke, jossa arkistojen kirjastot on voitu vähin erin saat

taa asianmukaisesti luokitetuiksi ja luetteloiduiksi ja ne on päätetty 

yhdistää. Tästä kahden arkiston yhdistetystä kokoelmasta on tarkoitus 

luoda Työväenperinne ry:n säännöissä mainittu työväenliikkeen keskuskir

jasto. Hankkeesta on tehty Työväenperinne ry:n toimesta yksi perusselvi

tys (Matti Simola 31.10.1984) ja käsilläoleva raportti on jatkoa sille 

siten, että tässä esityksessä on paneuduttu yksityiskohtaisemmin kirjaston 

toiminnan peruslähtökohtiin, sen sijoittumiseen muun kirjastolaitoksen 

yhteyteen tieteellisenä erkoiskirjastoria. Tässä esityksessä on myös py

ritty erittelemään kirjaston todennäköistä käyttäkuntaa ja heidän tiedon

tarpeitaan ni in pitkälle, kuin se on mahdollista. Senjälkeeri on kaava

iltu kirjaston tarjoamia palveluja, jotka vastaisivat näihin tarpeisiin. 

Tältä pohjalta on tehty esitys tarvittavasta henkilökunnasta, sen kelpoi

suusehdoista, määrästä, rakenteesta ja toimenkuvista.

Perustettava työväenliikkeen kirjasto on määritelty tieteelliseksi eri

koiskirjastoksi, jonka käyttöoikeus on kaikilla tieteellistä kirjalli

suutta tarvitsevilla.

Kirjaston erityisalueena on työväestön ja työväenliikkeen historia ja 

toisaalta sellainen työelämää ja työyhteiskuntaa erittelevä ja kuvaava 

yhteiskunnallinen tutkimus ja kirjallisuus, joka on välttämätöntä käytän

nön toimintalinjojen ja toimintapolitiikkojen luomisessa, tapahtuvan 

kehityksen ymmärtämisessä ja siihen vaikuttamisessa.

Työväestön ja työväenliikkeen historian erityisaluetta voivat olla seu- 
raavat aihekokonaisuudet (seur. sivu):



-  56 -

oo työväestön/työväenluokan muodostuminen

- koostumus/rakenne ja siinä tapahtuvat muutokset 
(esim. tämän päivän luokkarakennetutkimukset)

- sosiaalinen asema, elinolot, tavat, työväenkulttuuri osakulttuu- 
riria (myös esim. tämän päivän elämäntapatutkimukset)

oo toiminta tämän väestönosan hyväksi, sen taistelu oikeuksiensa
puolesta ----> liikkeen historia

- järjestäytynyt yhteiskunnallinen liike: ammatillinen ja poliittinen
—  muotoumirieri, tavoitteet, toiminta

- osana Suomen historiaa ja työväenliikkeen kansainvälisyyttä

oo työväenliikkeen ajatusmaailma (maailmankatsomus)
- filosofia, ideologia, aatteet, opit jne.

Historiatieteestä rajautuvat mukaan silloin poliittinen historia, sosiaali

historia ja kulttuurihistoria. Yhteiskuntatieteellisestä kirjallisuudesta 

ja tutkimuksesta tämän kirjaston kannalta merkittävimmät alueet ovat sosio

logia, sosiaalipolitiikka ja kansantaloustiede, sekä aikuiskasvatus.

Tätä aineistoa kirjasto tarjoaa käyttäjilleen paikallislairioina (kotilainaksi 

tai lukusalikäyttöön) sekä kaukolainoina muiden kirjastojen välityksellä. 

Kirjaston tärkeä informaatiopa]velutehtävä on tiedonhaku omista kokoel

mista ja sitä varten kirjaston luokitusta ori kehitettävä samoinkuin luotava 

sellaisia hakujärjestelmiä (esim. indeksointi/asiasanastot), joiden avulla 

kokoelmaan sisältyvä moninainen tieto on mahdollisimman monin erilaisin 

lähestymistavoin löydettävissä. Esimerkkinä taästä vaikkapa työväenliik

keen historian kronologisen hakemiston luominen.

Informaatiopalvelua on niinikään tiedonhaku ulkopuolisista tietokannoista 

ja sen vuoksi kirjastoon esitetään hankittavaksi kotimainen KATI-tieto- 

karita, jonka avulla voi jäljittää kaiken vuosittain Suomessa ilmestyvän 

kirjallisuuden (sekä suomenkielisen että vieraskielisen) niinkuin myös 

muissa maissa ilmestyneen Suome-1 koskevan kirjallisuuden. Tietokannassa 

on myös artikkeliviitteitä. Tietokannan avulla mahdollistuvat asiakkaille 

tehtävät kirjallisuushaut (tietyltä alalta, tai tietystä asiasta/aiheesta), 

jonka tuloksena on kirjallisuusviitteitä. Tietokannan avulla on myös mah

dollinen ns. uutuusvalvonta, jolloin asiakkaan mielenkiinnon mukaan seura

taan jatkuvasti jotain tiettyä aihetta tai alaa käsittelevän kirjallisuu

den ilmestymistä ja siitä raportoidaan sovituin väliajoin asiakkaalle.
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Kirjaston palveluihin kuuluu lisäksi normaali neuvontapalvelu, vastaaminen 

asiakkaan kysymyksiin sekä hänen opastamisensa niin, että hän voi itse

näisesti etsiä kirjastossa tarvitsemaansa tietoa ja aineistoa. Aikakaus- 

lehtikierron järjestäminen sisällysluetteloiden kierrättämisenä ja mahdol

lisuutena tilata niiden perusteella jäljenteitä mielenkiintoisista artik
keleista on niinikään yksi palvelun muoto.

Kirjaston henkilökunnan esitetään koostuvan seuraavasti:

o kirjastonhoitaja (vastaava/johtaja: hallinto, suunriiteelu, henki
löstön esimiehenä toimiminen)

o kirjastonhoitaja (informaatikko)
- tietopalvelu, yleisönpalvelu neuvonnassa

o kirjastonhoitaja (amanuenssitaso)
- luokitus, primaariluettelonti, aineiston valinta,yleisönpalvelu 

neuvonnassa, tiedottaminen, kirjastonkäytön opetus

o kirjastoapulaiset (2)
- kaukopalvelu, lainaus, sekundaariluettelointi, yleisönpalvelu 
neuvonnassa

o toimistoapulainen (erilaiset toimistotehtävät)

o vahtimestari (valvonta, huolto, kirjojen kuljetus varastosta)

= seitsemän henkilöä

Jos kirjastossa käytetään KATI-tietokaritaa ulkopuolisiin kirjallisuusha- 

kuihin ja kun toisaalta kirjallisuuden luettelointi on mahdollista tehdä 

mikrotietokoneella VTKK:n MIKRO-MINTTU-ohjelmalla, merkitsee tämä sitä, 

että kirjastoon tulisi hankkia kaksi mikrotietokonetta: toinen tietopalvelun 

työvälineeksi ja toinen luetteloinnin työvälineeksi. Tietopalveluun tar

vitaan lisäksi tietoliikenneyhteyksiä varten modeemi, jonka voi vuokrata 

paikalliselta puhelinlaitokselta. Lisäksi tarvitaan kopiokone ja mikro
korttien ja mikrofilmien lukulaitteet.

Perustettavan kirjaston kehittämisen "suuri linja" kulkee historiallisten 

kokoelmien aktivoinnista tämän päivän tiedontarpeeseen vastaamiseen ja lo

pulta työväenliikkeen keskuskirjastoksi. Työväenliikkeen kirjasto on tie

tysti keskuskirjasto jo silloinkin, kun se kokoaa aineistoa omalta erityis

alueeltaan mahdollisimman kattavasti ja kaukolainaa tätä aineistoa asiakkaille 

muiden kirjastojen välityksellä ja käyttää asiantuntemustaan oman erityis

alueensa informaatiopalvelun (siis tiedonhaun) kehittämisessä. Mutta se voi 

olla keskuskirjasto vielä toisessakin mielessä. Sen avulla voidaan rakentaa
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työväenliikkeen sisälle jo olemassaolevien kirjastojen yhteistyössä toi

miva kirjastoverkosto, jossa toimitaan yhdessä sovitun järkevän työnjaon 

mukaan (esim. aineiston hankinta). Tässä verkostossa työväenliikkeen 

keskuskirjaston tehtävänä olisi olla ohjaava, neuvova ja koordinoiva 

yksikkö. Tämä kirjastoverkosta voisi olla kehityksen lopputulos.
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LIITE

1 § Työväenliikkeet) keskuskirjastoa ylläpitää Työväenperinne ry, jonka

hallitus yhdessä vastäavan kirjastonhoitajan kanssa hoitavat kir
jaston hallintoa.

2 § Työväenliikkeen keskuskirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto,

jonka käyttöoikeus on kaikilla tieteellistä kirjallisuutta tarvit
sevilla.

3 § Kirjaston tehtävänä on:

1) toimia työväestön ja työväenliikkeen historian erikoiskirjastona,

jolloin se hankii ja asettaa käytettäväksi kirjallisuutta ja muuta 

informaatiota tältä alueelta pitäen silmällä erityisesti poliit

tista historiaa, sosiaalihistoriaa ja kulttuurihistoriaa.

palvella myös kehysorganisaationsa (Työväenperinne ry ja sen jäsen

järjestöt) tiedontarpeita, jolloin kirjasto hankkii ja asettaa käyt

töön työelämää ja työyhteiskunnan muuttumista erittelevää ja kuvaavaa 

kirjallisuutta ja tutkimusta ja muuta informaatioaineistoa sekä seuraa, 

kokoaa ja julkaisee tietoa tällaisesta tutkimuksesta.

3) suorittaa myös muuta kirjasto- ja informaatiopalvelua (kaukopalvelu,

tietopalvelu, jne.) sekä toimia ohjaavana neuvovana ja koordinoivana 

yksikkönä kehysorganisaationsa kirjastoverkostossa (opistojen kir
jastot, liittojen kirjastot).

4 § Kirjaston johtokuntana toimii Työväenperinne ry:n hallitus, jossa

kirjastoasiain esittelijänä toimii vastaava kirjastonhoitaja.

3 § Johtokunnan tehtävänä on:

1) ohjata ja valvoa kirjaston toimintaa
2) ratkaista kirjaston käyttöä ja kehittämistä koskevat periaatekysymykset
3) käsitellä ja hyväksyä kirjaston vuosittainen tulo- ja menoarvio sekä 

mahdollisesti tehtävä vuosittainen toimintasuunnitelma
4) hyväksyä kertomus kirjaston toiminnasta
3) antaa tärkeimmät määräykset kirjaston toiminnallisesta organisaati

osta ja vahvistaa kirjaston sisäinen työjärjestys 
tehdä tarvittaessa ehdotuksia kirjaston johtosäännön muuttamiseksi 
tai muiksi kirjastoa koskeviksi säädöksiksi 

7) vahvistaa kirjaston käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset

8 ) päättää kirjaston aukioloajoista
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Tässä nyt joitakin keskeisimpiä asioita, jotka tulisi määritellä johto

säännössä. Jos tuntuu mielekkäältä, että ennen Työväenperinne ry:n hallitus 

ta on vielä olemassa jokin valmisteleva elin vastaavan kirjastonhoitajan 

apuna niin se voisi olla jokin siihen tapaan kaavailtu kirjastoasiain valio

kunta kuin Simolan selvityksessä on esitetty. Kutsuttakoon sitä sitten 

valiokunnaksi tai miten vain.
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