
MINERVA 

MINERVA on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä, jonka ytimessä on 

alan palkkauksen parantaminen, ammatti-identiteetin ja kirjastotyön nykyaikaisen imagon 

tunnetuksi tekeminen. Mukana yhteistyössä ovat: 

 Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf 

 Suomen kirjastoseura ry 

 Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry 

 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK) 

 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK) 

 Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA) 

 Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA) 

 Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (STTK/Pardia) 

Yhteistyön puheenjohtajana toimii Asiamies Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat ry, puh. 040 777 

9422, sähköposti: jaakko.korpisaari(at)akavanerityisalat.fi. 

Sihteeeri on Mari Huuhtanen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, puh. 020 789 3721, 

050-5468915, sähköposti mari.huuhtanen(at)jytyliitto.fi . 

MINERVAn tavoitteet 

 Kohennetaan kirjastoalan imagoa ja työskennellään alan palkkauksen kehittämiseksi. 

 Vahvistetaan kirjastoammattilaisten ammatti-identiteettiä ja rohkaistaan heitä tuomaan 

palkkavaatimukset esiin jämäkästi. Sopimusjärjestelmien tuntemuksen ja palkkatietoisuuden 

kasvattaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita. 

 Vaikutetaan päättäjiin ja sopimusneuvottelijoihin tuomalla kirjastoasioita esiin 

yhteisvoimin. 

Miksi yhteistyö on välttämätöntä 

 Järjestöjen painoarvo kasvaa yhteistyöllä. 

 Kirjastoalan henkilöstö kuuluu moniin eri liittoihin kaikissa kolmessa keskusjärjestössä. 

Ammattikunnan määrän rajallisuus ja eri sopimusalojen piirissä oleminen vaikeuttavat 

tavoitteiden toteutumista. 

 Ammatillisten järjestöjen kentässä mennään kohti suuria kokonaisuuksia. Aatteellinen 

kirjastoalan toiminta on tärkeää ammatillisen identiteetin kehittämisessä sekä 

ammatillisuutta lisäävän osaamisen lisäämisen ja työn kehittämisen kannalta. 

Yhteistyön taustaa 

 Yhteisiä tapahtumia on järjestetty 2000-luvun alusta 

 Lälläri lainasto – vai timanttinen tietokeskus –seminaari 9/2000 Tampereella 

 Haluamme paremmat palkkanauhat –kampanja (Hanko-Utsjoki) syksyllä 2006 

 Tauon jälkeen yhteistyön tiivistäminen: Minerva-ryhmä syksyllä 2006 

 Imago uusiksi – palkka paremmaksi –seminaari 4/2007 Helsingissä & esite Kaaoksesta 

kosmokseen 



 Kirjastot esiin! Kirjastojen haasteet mediamaailmassa –seminaari 5/2008 Tampereella 

Ryhmän nimeksi päätettiin ottaa MINERVA, koska kirjasto, jossa vuonna 2006 

kokoonnuttiin virittelemään yhteistyötä uudelleen, oli Helsingin yliopiston 

käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Minerva-kirjasto. Antiikin tarustojen Minerva-

jumalatar oli roomalaisessa mytologiassa sodankäynnin, viisauden, tieteen ja taiteen 

jumalatar. Kreikkalaisen mytologian vastine Minervalle oli Pallas Athene. 

Tavoitteiksi määriteltiin vuonna 2006 

 alan imagon kirkastaminen 

 palkkaukseen vaikuttaminen 

 työn vaativuuden esiin tuominen 

 kirjastojen markkinoinnin kehittäminen 

 verkostoituminen 

 synergialla alan näkyvyyden lisääminen 

Keinoja tavoitteiden eteenpäin viemiseksi ovat palkkausjärjestelmien kehittäminen, 

henkilökohtaisen palkanosan käyttäminen ja ammattinimikkeiden kehittäminen. Keinoja pohditaan 

jokaisella kokoontumiskerralla. 

Kirjastoala on julkisen sektorin peruspalvelu ja tieteellisellä puolella ydintehtävä. Alan 

palkkaustavoitteita perusteltaessa nämä ovat lähtökohtia, joita on jatkuvasti korostettava. Yleiset 

kirjastot antavat kansalaisille peruspalveluja. Yleisillä kirjastoilla on merkittävä tehtävä kansalaisten 

tiedonhaun ja sivistyksen sekä elinikäisen oppimisen tukemisessa Tieteellisten kirjastojen 

ydintehtävänä on toimia monipuolisena ja olennaisena osana tiedon ja sen hallinnan 

infrastruktuuria, ei pelkkänä tukitoimintona tieteenharjoittajille ja opiskelijoille. 

 


