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OLEMME KIRJASTOALAN järjestölehti ja 
kulttuurilehti.

Viime vuonna kirjallisuuden tekijöille 
maksettiin yhteensä lähes kahdeksan 
miljoonaa euroa lainauskorvausta. Rahaa 
jaetaan siten, että yhdestä kirjastolai-
nasta korvausta maksetaan kirjailijalle 
26 senttiä ja kääntäjälle 13 senttiä.

”Lainaustilastot saatiin nyt ensim-
mäistä kertaa joka ikisestä Suomen 
kirjastosta, kun aiemmin käytössä on 
ollut otanta”, kertoi Sanaston toiminnan-
johtaja Anne Salomaa.

Kirjastot saivat vuodenvaihteessa 
250 000 euroa valtakunnallisen e-kirjas-
ton kehittämiseen. Helsingin kaupungin-
kirjasto ryhtyy vetämään hanketta.

Haluatko mukaan Kirjastolehden 
toimituskuntaan? Lähetä viesti osoit-
teeseen ville.vaarne@fla.fi. Kokemus 
sekä lehtijuttujen kirjoittamisesta että 
kirjastotyöstä ovat eduksi.

Kirjaston päivä tulee taas. Ilmoita 
kirjastosi mukaan tapahtumaan. Käy 
sivuillamme www.suomenkirjastoseura.fi 
ja liity samalla jäseneksi!
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Henriika Tulivirta asuu 
Helsingissä ja on töissä 
kotikaupunkinsa kirjas-
tossa. Kun Tulivirta lähtee 
töistä kotiin, hän tekee 

asioita, jotka ovat hänelle rakkaita. Hän 
auttaa viittätuhatta Twitter-seuraa-
jaansa löytämään uutta luettavaa. Hän 
kertoo kirjaston palveluista ja markkinoi 
kirjastoa oman persoonansa kautta. 
Instagramissaan hän järjestää kirja-
esittelyjä ja -arvontoja. Ennen kaikkea 
hän tuo somessa kasvot helsinkiläiselle 
kirjastolle. 

Myös Helsingin kaupunki pitää 
Tulivirran vapaa-ajan harrastuksesta. 
Esimerkiksi Vuoden kirjastokunta-kisan hake-
muksessa Helsinki esitteli yhtenä perusteluna sen, 
että kaupungista löytyy juuri Henriikan kaltaisia 
ammattilaisia, jotka osaavat tehdä uudenlaista 
kirjastotyötä somessa. 

Kyse on työstä, tai pikemminkin vapaaehtois-
työstä, jota monet kirjastoammattilaiset tekevät 
omissa sosiaalisen median kanavissaan. Heille ei 

SOMETYÖSTÄ PITÄÄ 
SAADA PALKKAA 

makseta siitä palkkaa. Tähän pitää saada 
muutos. 

KAUPUNKIEN JA KUNTIEN on ymmär-
rettävä, että somessa tehty kirjastotyö 
on yhtä arvokasta kuin kirjastossa 
kasvokkain asiakkaiden kanssa tehtävä 
työ. Usein somessa tavoitetaan niitä-
kin ihmisiä, joita fyysisessä tilassa ei 
tavoiteta.  

Ympäri Suomea kirjastoissa mie-
titään, miten nuoret tavoitettaisiin 
nykyistä paremmin. Missä he ovat? Tie-
tenkin somessa. Kun kirjaston ammatti-
laisten sometyö aletaan laskea oikeaksi 
työksi, alamme nähdä vaikutuksen myös 

kirjaston tiloissa. Uudet ihmiset tulevat uusimaan 
kirjastokorttejaan. 

Henriika Tulivirran työstä saat tietää lisää 
tykkäämällä Suomen kirjastoseuran Facebook-si-
vusta, jonne hän tekee vlogia. Uusimmassa jaksossa 
puhutaan lukemaan innostamisesta – eli kirjasto-
työn kovasta ytimestä. 

PÄÄKIRJOITUS

Ville
Vaarne
Kirjoittaja 
on Kirjasto
lehden pää
toimittaja.

UUSITTU KLASSIKKO: EU-PERUSTEOS

Millaista valtaa on mepeillä? Onko subsidiariteetti-
periaate jotain syötävää? Kuinka EU:hun pääsee 
töihin? Entä mitä hyötyä EU:sta on juuri sinulle? 
– Näihin ja muihin EU-kysymyksiin löydät vastauksen 
ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen julkaisemasta, 
toimittaja Heli Satulin kirjoittamasta EU-perusteoksesta. 
Se tarjoaa kattavan faktapohjaisen katsauksen 
Euroopan unioniin ja sen tulevaisuuteen.

Voit tilata maksutta kirjan 
tai lukea sen sähköisesti:
eurooppatiedotus.fi/julkaisut

Millaista valtaa on mepeillä? Onko subsidiariteetti-

toimittaja Heli Satulin kirjoittamasta EU-perusteoksesta. 

EU-PERUSTEOS
Heli Satuli

EU
-PERUSTEOS

H
eli Satuli

M iten Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen? Millaista valtaa on mepeillä? Onko subsidiariteettiperiaate jotain syötävää? Kuinka EU:hun pääsee töihin? Millaisten ongelmien ratkaisemiseen unionin pitää keskittyä lähivuosina? Entä mitä hyötyä EU:sta on juuri sinulle? Näihin ja lukuisiin muihin EU:n toimintaa koskeviin kysymyksiin löydät vastauksen tästä kirjasta.

978-952-281-620-7 (print) 
978-952-281-621-4 (pdf) 978-952-281-622-1 (e-pub)

Opiskele kirjastoalaa 
Haapaveden Opistolla

Tieto- ja kirjastopalvelujen 
ammattitutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto 
kirjasto- ja kulttuurialan 
painotuksella

Jatkuva haku     opistoon.fi  |  Lisätietoa 040 8680 314

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seura- 
kuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %.  
Jyty on STTK:n jäsenliitto.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTOALAN JA SEN KOULUTETTUJEN  
AMMATTILAISTEN EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON VALINNUT  
AMMATTI JÄRJESTÖKSEEN JYTYN. VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

WWWJYTYLIITTOFI 
Jyty-yhdistyksiä on noin 200. Aluetoimipisteet: Kouvola,  
Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seura- 
kuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %.  
Jyty on STTK:n jäsenliitto.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTOALAN JA SEN KOULUTETTUJEN  
AMMATTILAISTEN EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON VALINNUT  
AMMATTI JÄRJESTÖKSEEN JYTYN. VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

WWWJYTYLIITTOFI 
Jyty-yhdistyksiä on noin 200. Aluetoimipisteet: Kouvola,  
Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTO-
ALAN JA SEN KOULUTETTUJEN AMMATTILAISTEN 

EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON  
VALINNUT AMMATTIJÄRJESTÖKSEEN JYTYN.  

VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto  
Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, 
seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa 
viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on  

noin 84 %. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Jyty-yhdistyksiä on noin 170. Aluetoimipisteet: 
Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, 

Turku, Vaasa.

Luovuutta
ilmassa

www.lukuviikko.fi

20.–26.4.2020

Katri Riiheläinen, Informaatiopalvelut
katri.riihelainen@kirjastopalvelu.fi

Laadimme tarpeisiinne 
sopivan koulutuksen
luetteloinnin ja
sisällönkuvailun 
kokonaisuuksista. 

Koulutus voidaan
toteuttaa toteuttaa 
lähiopetuksena 
tai webinaarina.
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VILLIEN 
VUOSIEN 
TULKKI 

INTOHIMOINEN 
FANI KOHTASI 
SE-YHTYEEN 
KEULAHAHMON 
YARIN PITKÄN 
HILJAISELON 
JÄLKEEN. 

KANSI

teksti  Eeva Kiviniemi    kuvat  Ella Kiviniemi
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O piskelin kirjallisuutta yliopistossa 
1980-luvun alussa. Olin myös 
fanaattinen Se-yhtyeen fani.  

Yarin laulut iskivät runotyt-
töön kuin miljoona volttia. Biisit 
lävistivät suojaukset ja vaikuttivat 
solutasolla asti. Tekstit löysivät ki-
peät kohdat ja hellät paikat: äkkiä 
avautuneen maailman, nuoruuden 

viattoman voiman, epävarmat rakastumiset ja vihlovan yksinäi-
syyden uudessa kaupungissa.  

Turha varmaan kertoa, että osaisin sanat ulkoa. 
. . . ja me tehtiin rakkautta (1979) oli neliosainen tarina 

kahden rikkinäisen nuoren tuhoisasta rakkaussuhteesta. Pahaa 
unta? (1980) tuntui läpivalaisevan oman pään ja alitajunnan. 
Banaaniconga (1981) oli kokeilevin ja siksi ehkä vaikein yhtyeen 
levyistä. Ja entä kaikki ne singlet!  

Se nappasi uudesta aallosta äkäisen anarkian ja roson, mutta 
yhdisti siihen jumalaiset melodiat ja taianomaiset tekstit. 

Keikat olivat ekstaattisia, jos ei loukkaantunut siitä, että 
bändi ei soittanut mitä toivoimme. Tuskin heitä olisi kiinnos-
tanut, vaikka olisimme seisoneet käsillämme ihan siitä ilosta, 
että näimme heidät livenä. Minä sen sijaan olisin antanut mitä 
tahansa voidakseni vaihtaa hetkeksi paikkaa basisti Eeva Koi-
vusalon kanssa.  

Lasi kirkasta vettä (1984) oli Se-yhtyeen viimeinen albumi, 
svengaava taiderocklevy, joka hohti kuin hiomaton timantti.   

Sitten Yari katosi. Vai minäkö se olin? Jossain vaiheessa 
opintojen venyttäminen ei enää onnistunut, piti valmistua ja 
ansaita rahaa. Perustaa perhe.  

FANI VAPISEE. Seison kadulla Etu-Töölössä ja näen Yarin eli 
Jari Knuutisen lähestyvän mustassa takissa, täsmällisenä. Pe-
lottaa, olen varma, että haastattelu menee huonosti. Miten voin 
olla uskottava toimittajan roolissa, kun sisäinen fanini vapisee 
pelkästä Yarin tapaamisesta? 

Kättelemme, ja Yari sanoo jotain aurinkoisesta aamusta. 
Etuhampaiden välissä on rako, hiukset ovat harmaantuneet 
tyylikkäästi. 

Samana päivänä Svart Records on julkaissut Banaanicongan 
vinyylinä. Helsingissä Yari on kertomassa kirjastaan Taikurin 
apulainen.  

”Se ei ole ihan tavallinen elämäkerta. Tavoitteena on kuvata 
yhdenlainen aikalaistarina omien tekemisten kautta, muistiku-
via matkan varrelta. Aloin kirjoittaa pieniä muistoja ja tarinoita 
Facebookiin ja huomasin, että ihmiset tykkäävät niistä kun ne 
sivuavat heidän omaa elämäänsä”, Yari kertoo.

Kustantamo Like kiinnostui Yarin Facebook-sivusta ja pyysi 
häntä laajentamaan tarinoita kirjaksi, jossa maalattaisiin kuvaa 
1970-luvun lopun villeistä vuosista. Yarin mielestä Suomi oli sil-
loin täynnä hillitöntä energiaa, joka purkautui punkissa, mutta 
tuotti myös Vihreän liikkeen, elävän musiikin klubit, paikallisra-
diot ja pienlehdet, joiden tekijöistä tuli kirjailijoita.  

”Olen tehnyt paljon pohjatyötä, tavannut ihmisiä ja kysellyt 
heiltä asioita, koska omat muistikuvat ovat sirpaleisia ja sekoit-

tuneita. Olen myös lukenut aikakauden lehtiä voidakseni kytkeä 
tarinat ajankuvaan.” 

Huomaan, että tämä haastatteluhan sujuu ihan hyvin. Kysy-
mykset ovat ehkä haparoivia, mutta Yari on kokenut haastatel-
tava ja tulee kivasti vastaan. 

Yari kirjoittaa kirjaansa isossa talossa Polvijärvellä, Joen-
suun lähellä, jossa on kokonainen huone täynnä kirjoja. Hän on 
asunut Pohjois-Karjalassa kohta 30 vuotta ja säveltänyt elokuva-
musiikkia kymmeniin elokuviin, välillä teatterillekin. Haastatte-
lun aikaan hän työsti musiikkia romanialaiseen dokumenttiin.  

Millaista elokuvamusiikin tekeminen on? 
”Se on vähän kuin ristikon täyttämistä. Täytyy saada palaset 

kohdalleen niin, että kokonaisuus kuulostaa luontevalta. Musii-
kin täytyy sopia elokuvan aikajanaan. Duuni sopii filmihullulle.” 

Yari kertoo, että hänen äitinsä oli elokuvateat terin hoitaja 
Kemin elokuvateatterissa ja isä oli nuorena muusikko. Sel-
lainen lapsuus kieltämättä viitoittaa polkua elokuvamusiikin 
säveltäjälle. 

Silloin tällöin säveltäjä nousee bussiin ja matkustaa opet-
tamaan leffamusiikin tekemistä Aalto-yliopistoon tai johonkin 
ammattikorkeakouluun. Yari on opiskellut musiikin teoriaa kon-
servatoriossa ja soittanut selloa sinfoniaorkesterissa. Hänestä 
piti tulla musiikin teorian opettaja, mutta opinnot jäivät kesken. 

PALUUKIERTUE. Villiä energiaa oli ilmassa silloin, kun Yari aloitti 
keikkailun Sanna ”Litku” Klemetin bändin kanssa vuonna 
2017. Kun Yari ja Se Tuntematon Numero kiersivät Suomea, 
heitä tulivat katsomaan vanhat, uskolliset fanit, mutta Litku 
veti paikalle myös nuoria. 

Keikat olivat komeita ja musiikillisesti vahvoja. Enää hittien 
soittaminen ei ollut Yarille ongelma, ja yleisö kuunteli hur-
miossa. Turun Kårenilla Yari soitti encorena pianobiisin Varjot 
yllättäen kitaralla. Se oli lumoava hetki ja sai kylmät väreet 
vilistämään iholla.  

”Ei sitä oltu suunniteltu, mutta Sanna sanoi, että menet nyt 
ja vedät sen”, Yari nauraa. 

Kun tilitän, miten kovaa musiikki kolahti fanityttöön, joka 
oli vanhentunut edellisestä keikasta kymmeniä vuosia, Yari 
alkaa puhua aivotutkimuksesta.  

”Nuorena tunteisiin liittyvä sähkövirta on aivoissa voima-
kas. Kun ihminen kuulee musiikkia, sitä käsittelee aivoissa 
sama puoli kuin tunteita. Nuorena kuultu musiikki tuottaa siksi 
myöhemminkin poikkeuksellisen vahvan elämyksen.” 

Siksi siis serkkuni ei voi kuunnella Pahaa unta? -levyä kovin 
usein, koska hän alkaa aina itkeä. 

”Musiikki on vanhempaa kuin puhe, vanhempaa kuin homo 
sapiens. Eläimilläkin on reviirimusiikkia ja kosiomusiikkia. Mu-
siikki on myös ensimmäisiä ja viimeisiä asioita, joihin ihminen 
reagoi”, Yari jatkaa. 

Tekstien henkilökohtaisuus sen sijaan on ”vain illuusio, 
vähän kuin elokuva”. Vaikutelma syntyy tekniikasta: minä-muo-
toon kirjoitetun biisin hahmosta tulee samaistuttava. Toki myös 
tunteiden täytyy olla uskottavia. Yari halusi kirjoittaa biiseihin 
myös ikäviä tyyppejä. Se oli vaikeaa, mutta siten syntyi klassikko 
Anna mun olla. 

Viime kesän soolokeikalla Turun Pinellassa Yari soitti 
tulevan soololevynsä lauluja. Ne olivat melodisia, kutsuvia ja 
koukuttavia. Tunnistin yleisöstä paljon kirjastolaisia, paljon 
kaltaisiani. 

JÄI LUOKALLE. Kemi oli Yarille tärkeä koulukaupunki. Hän 
puhuu vuolaasti siitä, miten kaupungissa kokeiltiin ilmaisutai-
toa kehittävää koulua. Yari sai kokeilusta kaiken irti, koska jäi 
luokalle niin monta kertaa. 

”Kemin lukiossa luotiin ilmaisutaidon lukion perusteet. 
Koskaan ei siitä kaupungista ole tullut sellaista määrää luovan 
toiminnan ihmisiä kuin silloin”, hän kertoo ja luettelee kemiläis-
taustaisia muusikoita ja kirjailijoita.  

Myös Kemin kirjasto oli Yarille tärkeä paikka. Lapsena oma 
kirjastokortti tarkoitti vapautta mennä itse kirjastoon.  

”Kokeilukoulussa lukujärjestys oli sirpaleinen, joten me 
mentiin hyppytunnilla kirjastoon. Sinne saattoi ehdottaa mitä 

vaan, ja he hankkivat: undergroundia, New York Timesin ja 
vaikka mitä.” 

Kirjastossa järjestettiin myös kirjoittajakursseja, joilla Yari 
kävi. Vetäjistä on jäänyt mieleen kirjailija Annika Idström. 

Se-yhtye oli jo olemassa. ”Sitten pari tyyppiä bändistä lähti 
Jyväskylään opiskelemaan ja me muut mentiin mukaan. Edelli-
senä iltana tehtiin eroanomus lukioon ja se oli siinä.” 

Nykyään Yari on aktiivinen myös Intstagramissa. Hän kuvaa 
usein hetkiä elämästään Polvijärven talossa. Kesällä kuvissa 
siintää järvi ja aurinkoinen piha, pöydällä ehkä sikari ja lasi. Syk-
syllä pilkotaan klapeja ja puhdistetaan rännejä. Välillä istutaan 
kahviloissa, joskus baareissa. Laulujen sanoista saa oivallisia 
hashtageja. 

Yari myös reagoi seuraajiensa postauksiin ja saattaa kom-
mentoidakin. Se tuntuu ihmeelliseltä.  

Yari on tullut takaisin. Tai oikeastaan enemmän: hän on 
läsnä.   

MUSIIKKI ON VANHEMPAA KUIN PUHE, VANHEMPAA KUIN HOMO SAPIENS. 
ELÄIMILLÄKIN ON REVIIRIMUSIIKKIA JA KOSIOMUSIIKKIA. 
MUSIIKKI ON MYÖS ENSIMMÄISIÄ JA VIIMEISIÄ ASIOITA, 
JOIHIN IHMINEN REAGOI.”
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Jos lainojen myöhästyminen nolottaa 
turkulaista, häntä saattaa kiinnostaa 
tämä tieto.

Kirjojen myöhästymisestä aiheutuvat 
maksut siirtyvät suoraan Turun kau-

punginkirjaston toimintatuottoihin, eli kirjaston 
toiminnan ylläpitämiseen.

”Viime vuonna myöhästymismaksut, eli noin 
310 000 euroa, muodostivat 41 prosenttia toimin-
tatuotoistamme. Koko budjetin toimintamenoista 
se oli noin kuusi ja puoli prosenttia”, kertoo Turun 
kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula.

Summaan sisältyvät myöhästymismaksujen 
lisäksi kaukolainoista perittävät kulut sekä aineisto-
korvaukset. Maksuista koostuvalla rahalla tehdään 
muun muassa aineistohankintoja ja kustannetaan 
kirjastovirkailijoiden palkkoja. 

”Jos mietitään, että kirjastovirkailijan keski-
palkka liikkuu siellä reilun 2 000 euron kieppeillä, 
niin tuolla summalla työllistetään aika monta 
henkilöä vuodessa”, Pilppula sanoo.

Kirjaston tehtävänä ei tietenkään ole haalia 
myöhästymismaksuja, mutta käytännössä niistä 

Maksut hyvään käyttöön
MYÖHÄSTYMISMAKSUILLA OSTETAAN KIRJOJA JA MAKSETAAN 
KIRJASTON TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJA.

teksti  Heidi Horila    kuva  Ville Vaarne

koostuva summa on pysynyt tietyllä vuositasolla jo 
pitkään.

Entä jos yhtäkkiä tapahtuukin kollektiivinen 
asiakkaiden ryhdistäytymisliike, ja myöhästymis-
maksujen summa pienenee radikaalisti?

”En usko, että tällaista suurta, äkkinäistä 
muutosta tapahtuu. Niin voi toki käydä vähitellen, 
ja summa korvataan sitten kirjaston budjetissa 
muulla tapaa.”

Tähän mennessä myöhästymismaksuja on 
voinut hoitaa vain paikan päällä Varsinais-Suomen 
Vaski-kirjastoissa. Alkuvuodesta on otettu kuiten-
kin käyttöön myös verkkomaksu.

MAKSUTTOMAT VARAUKSET. Vuonna 2017 Vas-
ki-kirjastoissa korotettiin myöhästymismaksuja. 
Samalla poistuivat lainojen varausmaksut. Lainojen 
varausmäärät ovat sittemmin kohonneet huimasti, 
ja palaute on ollut kiittävää. 

Pilppulan mielestä varausten maksuttomuus 
palvelee parhaiten kirjaston tarkoitusta, eli 
saavutettavuutta.

”Varausmaksukäytäntö ei ollut tasa-arvoinen. 

Helsingin Vuosaaren kirjaston lapsiasi-
akkaat lomailevat ensimmäisten jou-
kossa helmikuun puolenvälin jälkeen. 
Alueen pedagoginen informaatikko 
Johanna Martikainen sanoo, että 

yleensä kirjastossa on silloin tavallista hiljaisempaa. 
”Lapsiryhmiä käy  lainausreissuilla vähemmän. 

Ihmiset myös palauttavat kirjoja enemmän juuri 
ennen lomia, joten hyllyt ovat silloin täydempiä ja 
suositumpiakin kirjoja on paremmin saatavilla.” 

JOTKUT 
KIRJASTOT 
HILJENEVÄT 
TALVILOMAN 
AIKAAN. 
TOISISSA MENO 
VAIN KIIHTYY. 

Pakopelejä suksien sijaan 
teksti  Kaisu Tervonen

Matkailupitäjä Kuusamon pääkirjastossa sen 
sijaan on talvilomien aikaan vipinää, kertoo kirjas-
totoimenjohtaja Ritva Niemeläinen.  

”Tilastotietoja hiihtolomien vaikutuksesta ei ole 
käytettävissä, mutta tiskillä käy perheitä muualta 
Suomesta ja uusia kortteja tehdään sekä vakituisille 
että satunnaisille loma-asukkaille.” 

Kirjaston asiakkaista muita kuin Kuusamossa 
tai lähikunnissa asuvia on Niemeläisen mukaan 
noin kymmenen prosenttia. 

Riippumatta siitä, miten paljon asiakkaita 
lomaviikoilla on, kirjastoissa on järjestetty lapsille 
toimintaa. Kuusamossa suunnitellaan satutuokiota.  

”Suunnitelmissa on myös ilmastoaiheisen pa-

kopelin pelaussessiot, jotka on olleet varsin 
suosittuja”, Niemeläinen kertoo. 

Helsingissä on ensimmäistä kertaa 
päädytty siihen, että tapahtumat keskitetään 
talvilomalla muutamaan paikkaan. 

”Itä-Helsingin palvelualueella se on 
kulttuurikeskus Stoa. Mukana ovat kirjasto-
palvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja 
kulttuuripalvelut”, Martikainen sanoo. 

Stoassa järjestetään taide- ja musiikkityöpajoja, 
pidetään näyttelyitä ja näytetään animaatioita. 
Vuosaaren kirjastossa on kehitelty myös omaa 
ohjelmaa. Talvilomalla järjestetään askartelua ja 
Fifa-konsolipeliturnaus. 

Talvilomalla ehtii myös lukemaan. Kun koulu 
ei vie aikaa tai kun junamatka tylsistyttää, kirja 
on hyvä kaveri. Lasten- ja nuortenkirjastotyö-

hön erikoistunut Martikainen vinkkaa 
muutaman. 

”Alakouluikäisille suosittelisin 
lomalukemiseksi vaikkapa uutuuskirjaa 
Sankaritarinoita eläimistä, jotka muuttivat 

maailmaa. Se on monen ikäisille sopiva 
tietokirja, joka sopii oikein hyvin myös 

ääneen luettavaksi. Yläkouluikäisille suosit-
telisin Mats Strandbergin kirjaa Loppu. Se 
on todella koukuttava yhdistelmä murha-

mysteeriä, rakkaustarinaa ja dystopiaa.” 

Kaikkien kirjaston asiakkaiden pitää voida käyttää 
kirjastoa yhteiskuntaluokasta tai varallisuudesta 
riippumatta.”

Myöhästymismaksujen korotuksilla puolestaan 
on haluttu varmistaa lainamateriaalin palautumi-
nen kiertoon entistä tehokkaammin. Toistaiseksi 

Vaski-kirjastojen asiakkaat ovat voineet uusia lainat 
sähköisesti kolme kertaa.

”Käytäntönä useissa kirjastoissa on viiden 
kerran uusintamahdollisuus. Tähän siirtymisestä 
keskustellaan nyt myös meillä”, Rebekka Pilppula 
kertoo.

AJANKOHTAISTA

  Turun 
kirjastopalvelu-
johtaja Rebek-
ka Pilppula 
pääkirjastossa.

LAINAAMINEN
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detty puhumaan omasta 
erityisalastaan. Kirjailija on 
käyttänyt tuhansia tunteja 
kirjansa pohtimiseen ja kir-
joittamiseen. Tuotantoonsa 
hän on käyttänyt kymmeniä-
tuhansia tunteja, aivan kuten 
muiden alojen ammattilaiset 
kartuttaessaan omaa asian-
tuntemustaan. Proviisoria tai 
putkimiestä ei pyydetä ilmai-
seksi esitelmöimään aiheista, 
joiden hallitsemiseen hän on 
käyttänyt vuosia. Kirjailijaa 
pyydetään, edelleen.  

SUOMEN KIRJAILIJALIITON lisäksi muutkin tahot 
tekevät työtä muuttaakseen tämän ajatusvirheen. 
Lukukeskus antaa kehykset palkkioille, ja toi-
mii välittäjänä tilaajan ja kirjailijan välillä. Myös 
pieniä toimijoita on. Minun ja Venla Hiidensalon 
kaksivuotiaan Kirja & Salonki ry:n sekä yhdistyk-
sen kuratoiman Kello viiden salongin kulmakivi 
on, että kirjailijan esiintymisestä maksetaan aina. 
Apurahoituksella toimivan, yleisölle maksuttoman 
salongin keikkapalkkiot eivät ole suuria, mutta 
niistä ei tingitä, sillä ne luovat ja lujittavat palkkion 
maksamisen kulttuuria. 

Paitsi asiantuntijuudestaan, kirjailijat laskut-
tavat ajastaan. Kirjailija on yleensä free, jonka 
ansiot muodostuvat monenkirjavasta kirjoitus- ja 
puhetyöstä. Kun ottaa vastaan yhden työtehtävän, 
siihen kuluva aika on pois joltakin toiselta toimek-
siannolta ja palkkiolta. Siksi on mahdotonta suoda 
aikaansa pilkkahinnalla, saati ilmaiseksi.  

Pro bono -työt ovat asia erikseen. Sain taannoin 
kollegalta loistoneuvon: päätä etukäteen montako 
pro bono -keikkaa teet vuodessa, ja valitse kohteet 
viisaasti. Pro bono on nimittäin sananmukaisesti 
hyväntekeväisyyttä, jonka kohteita voisivat olla 
esimerkiksi anoreksiaklinikka ja Sophie Mannerhei-
min säätiö. Ilmaista asiantuntijavierailua toivovan 
tahon kannattaakin aina miettiä: olemmeko me 
perustellusti hyväntekeväisyyskohde? 

KIRJAILIJAN 
PALKKIO

K irjailijan työaika, ja myös siitä mak-
settava palkkio, tuntuvat yhä olevan 
hankalia määritellä. Milloin kirjailija 
on töissä? Silloinko kun sormet ovat 
näppäimistöllä? Ilman muuta. Entä 

onko hän töissä käydessään kävelyllä keskellä 
päivää, tai uimassa? On. Silloin kirja kehittyy 
hänen mielessään, kasvattaa raajojaan ja muuttaa 
kiduksensa keuhkoiksi. Kirjailijan on myös hyvä 
käydä usein ihmisten ilmoilla, etenkin jos kirjan 
on tarkoitus kertoa maailmasta jossa elää muitakin 
kuin hän itse, kuten toivottavasti on.  

Tällä tavoin ajateltuna kirjailija on töissä aina, 
myös silloin kun hän on baarissa tai riitelee puoli-
sonsa kanssa. Tietenkään hän ei oleta, että hänelle 
sellaisesta kanssakäymisestä maailman kanssa mak-
setaan. Asia on toinen, kun kirjailija esiintyy, eli 
kertoo yleisölle omasta kirjastaan. Onko hän töissä 
silloin, ja pitääkö siitä maksaa? 

On, ja pitää. Kertoessaan omasta kirjastaan 
ja sen kirjoittamisesta kirjailija ei ole ilmainen 
sisällöntuottaja, vaan asiantuntija, joka on pyy-

PAITSI ASIANTUNTIJUUDESTAAN, 
KIRJAILIJAT LASKUTTAVAT 
AJASTAAN. 

KOLUMNI

Katja 
Kallio
Kirjoittaja 
on kirjailija.

”

koonnut  Päivi Tolonen   

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
HELMIKUUSSA TEHDÄÄN YLEN UUSIA DIGITREENEJÄ.

DIGITREENIT UUDISTUIVAT 
Ylen digitreeneissä aloitetaan sähköpostin perusteista, 
mutta sisältö muuttuu vähitellen vaativammaksi. 
Treeneissä opetellaan valokuvausta ja saadaan apua 
kännykän asetuksiin. Kurssi on helpointa tehdä table-
tilla tai tietokoneella.  

Ylen toimittaja Katja Solla kertoo, että kurssin 
suosituimpia osia ovat sähköposti, pankkiasiointi ja 
julkiset palvelut. Osa käyttäjistä kaipaisi nykyistä 
perusteellisempaa kurssia. 

”Joillekin vaikuttaa esimerkiksi navigointi goo-
glessa olevan vaikeaa, eli digilaitteiden peruskäytössä 
tarvittaisiin apua”, Solla kertoo. 
Yle.fi/digitreenit 

LUE, LÖYDÄ, 
KERRO SUN JUTTU 
Huhtikuussa vietettävä 
aikakauslehtiviikko kannustaa lapsia 
ja nuoria lukemaan lehtiä ja tuotta-
maan omia juttuja. Samalla tuetaan 
lasten lukemista. 

”Haluamme tutustuttaa lapset 
ja nuoret aikakauslehtien sisältöön”, 
sanoo Outi Laine Aikakausmedialta. 

Teemaviikko järjestetään yh-
teistyössä kirjastojen kanssa. Se on 
osa Lukukeskuksen valtakunnallista 
Lukuviikkoa. Kirjastot voivat tilata 
Aikakausmedialta materiaalipaketin, 
joka sisältää ohjeiden lisäksi tehtäviä 
ala- ja yläkoululaisille.  

Aikakauslehtiviikkoa vie-
tettiin viimeksi vuonna 2011 ja 
siihen osallistui liki 3000 koulua tai 
oppilaitosta. 
Lisätietoja: outi.laine@aikakausmedia.fi 

TALOUDENPITO KIINNOSTAA 
Talouskirjat ovat nousseet 
kirjastojen bestseller-listoille. 
Sijoittamis- ja säästämisvinkkejä 
hamuavat nyt monet, mutta myös 
rikkaiden sielunelämä kiinnostaa. 
Toimittaja Julia Thurénin kirja 
Kaikki rahasta – näin säästin kymppi
tonnin vuodessa oli henkilökohtaista 
taloutta käsittelevien kirjojen osalta 
vuoden lainatuin Helsingin kaupungin-
kirjastossa. Syksyllä Anu Kantolan 
Huipputuloiset – Suomen rikkain promille 
oli Helmetin varauslistassa sijalla 10. 

ISOJEN JA PIENTEN KOHTAAMISIA 
Kallion kirjastossa aloitettiin syksyllä Isot lukevat pienille -lukuhetket, 
joissa Stadin ammattiopiston opiskelijat lukevat ääneen ekaluokkalai-
sille tai eskareille. Tavallisimmin yksi iso lukee kahdelle tai kolmelle 
pienelle. Lukuhetki kestää 20 minuuttia. 

Kaikkia osallistujia on jännittänyt ennen ensimmäistä tapaamista. 
”Monia isoja lukeminen on jännittänyt siksi, että suomi ei ole oma 
äidinkieli. Toinen lukukerta onkin ollut usein rennompi. Kirjoista suo-
situimpia ovat olleet vauhdikkaat, jännittävät, humoristiset ja helppo-
lukuiset kirjat. Tuokioissa on seurattu muun muassa yökoulua käyvien 
oppilaiden seikkailuja, tutustuttu autokorjaamon kiireiseen päivään ja 

seikkailtu kadonneiden eläinten saarella. Tarinoiden äärellä on syn-
tynyt kohtaamisia isojen, pienten ja tarinoiden henkilöhahmojen 

välillä”, kertoo erikoiskirjastovirkailija Miikka Uunila. 

UUSI OPAS LASTEN- JA 
NUORTENKIRJASTOTYÖHÖN 
Lasten- ja nuortenkirjasto-
työn parhaat vinkit on nyt 
koottu oppaaseen, jonka 
nimi on Lasten ja nuorten
kirjastotyö PiKealueella 
– Lämmöllä lukemisen 
tukena. Se antaa vinkkejä 
muun muassa asiakkai-
den kohtaamiseen ja 
lukemisen edistämiseen. 

”Kirjasta toivottiin 
käytännöllistä arjen 
apua ja vinkkipankkia 
sekä aloittelevalle ammatti-
laiselle että konkarille. Opas 
kertoo myös kirjaston muille 
työntekijöille sekä päättä-
jille, mitä kaikkea lasten- ja 
nuortenkirjastotyöhön 
kuuluu”, oppaan kirjoitta-

nut Mervi Hietanen 
kuvailee. 

Painettua opasta 
jaetaan Pirkanmaan ja 
Keski-Suomen alueella, 
sekä valtakunnallisesti. 
akepike.fi/kehittaminen/
lanukirja/ 

KIRJASTOARKEA
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SAVONLINNASSA TYÖPAIKKA-
ILMOITUSTA TEHTIIN PORUKALLA. 
ILMOITUKSESSA MAINITUT 
LUKUISAT TEHTÄVÄT OVAT 
NYKYÄÄN OSA MARJO LEVÄSEN 
KIIREISTÄ ARKEA. 



S avonlinnan pääkirjastossa Joe-
lissa on harmaana marraskuun 
päivänä hyvä tunnelma. Meneil-
lään on käsitöiden teemaviik-
ko. Sisääntuloaula on täynnä 
värikkäitä lankoja, käsitöitä ja 
innokkaita käsityönharrastajia. 

Allekirjoittanutkin yritetään saada virkkaamaan, 
kun erehdyn istahtamaan liian lähelle lankakeriä.  

Joeli on komea, vähän kerrassaan ulkokuorensa 
saloja avaava kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva 
rakennus, joka valmistui vuonna 2013. Nimensä se 
on saanut Joel Lehtoselta, Savonlinnan suurelta 
pojalta. Joelista Putkinotkoon on matkaa vain vajaa 
parikymmentä kilometriä, mutta kurjuutta ei kir-
jastossa näytä olevan. Taloon ovat tyytyväisiä niin 
asiakkaat kuin työntekijät. Kulttuurijohtaja Outi 
Rantasuo kertoo positiivista palautetta tulevan 
paljon.  

PITKÄ LISTA. Vuonna 2017 Joeliin haettiin 
informaatikon viransijaista. Kelpoisuusvaatimuk-
sena oli tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 
sekä riittävä työkokemus. Hakemuksesta ilmen-
neet työtehtävät olivat runsaat: kirjastopalvelui-
den järjestämisestä ja tuottamisesta toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen, tilastoinnista ja 
raportoinnista henkilöstöhallintoon, kirjastojen 
tietojärjestelmien pääkäyttäjän tehtävistä päivittäi-
seen asiakaspalveluun. 

Tehtävään valittiin kirjallisuutta pääaineenaan 
lukenut filosofian maisteri Marjo Levänen.  

”Kun näin ilmoituksen, olin tilapäisenä kir-
jastonjohtajana Sievissä. Ilmoituksessa oli paljon 
kiinnostavaa. Kirjastopalveluiden kehittäminen 
ja yhteistyö, sekä viestintä, josta minulla myös oli 
ennestään kokemusta”, Sevänen kertoo.

”Olen kotoisin Itä-Suomesta. Halusin palata 
lähelle kotikontuja. Olin Savonlinnan kirjastossa jo 
aiemmin töissä ja viihdyin hyvin. Ajattelin ilmoituk-
sesta, että on siinä paljon tekemistä. Tiesin, että on 

teksti ja kuvat  Mika Kähkönen

Ilmoitus vastaan 

uutta ja opeteltavaa, mutta paikka oli tuttu ja työ 
koulutustani vastaavaa.” 

Ilmoituksessa määritellyt työtehtävät ovat 
vaativia, mutta työtä helpottaa se, että suurin osa 
hallintotehtävistä kuuluu kulttuurijohtaja Outi 
Rantasuolle. 

Rantasuon mukaan vaativan ilmoituksen tar-
koitus ei ollut karsia epäpäteviä hakijoita pois heti 
kättelyssä. 

”Vakituinen informaatikkomme Sanna Kuk-
konen laati ilmoituksen, ja hän halusi tehdä sen 
mahdollisimman realistiseksi. Ilmoitus on hyvä, sitä 
mietittiin ja väänneltiin. Informaatikon palkassa on 
otettu huomioon, että kyseessä on tavallista vaati-
vampi tehtävä. Ei se silti mikään iso ole vaativuu-
teen ja Marjon tekemän työn tulokseen nähden.”  

Ilmoituksessa oli monta Leväselle sopivaa 
tehtävää. 

”Tykkään tehdä monenlaista työtä. Tehtävän-
kuva on laaja, ja saan olla mukana kehittämässä ja 
suunnittelemassa. Asiakaspalvelusta tykkään tosi 
paljon. Tiesin kyllä, että töitä saa tehdä ja kiire tulee 
olemaan, mutta työn monipuolisuus innostaa.” 

”Tekemistä on paljon. Isoin ongelma on aika-
pula. Kahden vuoden jälkeen tämän jollain lailla 
jo hanskaa. Ihan näin kiireistä en tämän ajatellut 
olevan, mutta olen viihtynyt. Tykkään kirjasto-
alasta, tykkään kehitystyöstä. Teen päivittäin 
myös asiakaspalvelutehtäviä. Työvuoroihin tosin 
yritetään järjestää yksi sellainen päivä viikossa, 
jolloin teen muuta, mutta jos on poissaoloja, niin 
olen silloinkin asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelu on 
meillä se ykkösasia, sen pitää pyöriä.” 

Jättäisikö Levänen jotain pois laajasta 
tehtävänkuvastaan?  

”Tilastot, vaikka se isompi urakka niiden kanssa 
on vain kerran vuodessa. Olisi ihanaa, jos voisin 
keskittyä hanketyöhön paremmin. Olen kuitenkin 
hankkeitten ohjausryhmässä, ja meillä on ollut 
tosi hyviä hanketyöntekijöitä. Tällä hetkellä on 
meneillään Saavuta Savonlinnan lähikirjastot 

  Informaa-
tikko Marjo 
Levänen ja 
kulttuurijohtaja 
Outi Rantasuo 
Savonlinnan 
Joelissa.

-hanke, jonka aikana Punkaharjun ja Kerimäen kir-
jastoihin asennetaan omatoimijärjestelmät. Mihin 
vaan osa-alueeseen haluaisin paneutua enemmän. 
Välillä tuntuu, että sitä vain tekee nämä pakolliset 
jotka ehtii, että pääsee seuraavaan viikkoon. Mutta 
sellaista se on varmaan kaikilla.” 

KIIRETTÄ PITÄÄ. Rantasuo vahvistaa työn olevan 
jatkuvaa suorittamista.  

”Pysähtymään ei ehdi. Tai jos ehtii, niin se aika 
mietitään ja kehitetään. Marjo on tässäkin onnistu-
nut, meillä on tapahtunut paljon uudistuksia ja hän 
on innolla ollut niitä toteuttamassa.”  

Kuntien nykytilanne ei Rantasuon mukaan ole 
vielä kaikille tuttu.  

”Monilla on edelleen se ajatus, että kunnan 
hommissa pyöritellään peukaloita, ja se ei todella-
kaan pidä tänä päivänä paikkaansa.”

  Näin pitkällä listalla vaatimuk-
sia haettiin kirjastoalan ammat-
tilaista Savonlinnaan pari vuotta 
sitten. Vaatimukset täyttänyt 
hakija löytyi. Kävimme kysymäs-
sä häneltä, pitääkö kiirettä. 

TYÖPAIKKAILMOITUS

INFORMAATIKKO 
SAVONLINNAN 
KAUPUNGIN-
KIRJASTOON 

Informaatikon tehtävänä on 
kirjastopalvelujen järjestä
minen Savonlinnassa yh
teistyössä kulttuurijohtajan 
kanssa ja osallistuminen 
pääkirjaston kirjastopalvelu
jen tuottamiseen. Tehtäviin 
kuuluvat kirjaston toiminnan 
suunnittelu ja kehittäminen, 
tilastointi ja raportointi, 
osallistuminen kirjastojen 
väliseen yhteistyöhön, 
henkilöstöhallinto, päätösten 
valmistelu, tiedottaminen 
ja sidosryhmäyhteistyö, 
taloushallinto, sekä kirjaston 
tietojärjestelmien pääkäyt
täjän tehtävät. Tehtävä 
sisältää myös päivittäistä 
asiakaspalvelutyötä. 
Työaikaan sisältyy säännöl
listä ilta ja lauantaityötä. 
Tehtäväkohtainen palkka
 on 2600 € / kk. 

 

TODELLISUUS 
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”Koko ajan vähennetään väkeä, ja se pienempi 
väkimäärä hoitaa suunnilleen samat tehtävät mitä 
joskus on tehty isolla porukalla. Tämä on ihan 
hurjaa.” 

”Työssä jaksamista auttaa, kun saan tehdä 
mielekkäitä asioita”, Levänen mainitsee. 

Kun kysyn, vastaako palkka työn vaativuutta, 
aloittaa Levänen kirjastoalan perinteisiin kuuluvan 
itsensä vähättelyn. 

”Tietysti oman työnsä voisi aina tehdä parem-
min. Jos yleisesti ajattelee yliopistokoulutuksen 
saanutta henkilöä kirjastoalalla, niin matalathan 
ne palkat ovat. Kirjastoalalla palkka ei vastaa 
vaativuutta yleensäkään. Useilla paikkakunnilla 
kirjastovirkailijat tekevät kirjastonhoitajien teh-
tävänkuvaan kuuluvia töitä, eli ei voi puhua vain 
tästä informaatikon tehtävästä. Se on sama kaikilla. 
Kirjastovirkailijat esimerkiksi vastaavat lähikir-

jastojen toiminnasta virkailijan palkalla, se ei ole 
oikein. Vaan tämä on kutsumusala. Kirjastotyössä 
viihdytään pienestä palkasta huolimatta, jos työ 
itsessään koetaan mielekkääksi.” 

TYÖ MOTIVOI. Keskustelun aikana käy selväksi, 
että Marjo Levänen todella tekee suurimman osan 
kaksi vuotta sitten hakuilmoituksessa luetelluista 
tehtävistä, mutta jaetun johtajuuden ansiosta 
hän saa keskittyä omaan erityisosaamiseensa, eli 
kirjastotyöhön. 

Ainakin informaatikon kannalta katsoen 
tilanne on ideaalinen.  

Levänen on tyytyväinen, vaikka palkka ei aivan 
koulutusta ja toimenkuvaa vastaa. Hyvä yhteistyö, 
hyvät työtoverit, toimiminen kutsumusalalla ja 
mieleinen työpaikka ovat rahaa suurempi motivoin-
titekijä.   

oikeaa palkkaa. 1990-luvulla vielä sai. 
Kirjastotyö painottuu, ja tulee 

jatkossa yhä enenevässä määrin painot-
tumaan, asiantuntijatehtäviin. Niihin, 
joihin tarvitaan koulutusta, kokemusta 
ja erityisosaamista. Kaikkien näiden mo-
nesti piilossa ja asiakkaiden näkymättö-
missä tehtävien asiantuntijatehtävien 
hehkussa ei saa kuitenkaan unohtaa 
sitä, että asiantuntevuutta ja osaamista 
tarvitaan myös siinä työssä, joka näkyy 
kansalle: asiakaspalvelussa. 

Hyllyttäminen ja lainaaminen ovat 
kirjaston perustehtäviä, joten ne pitää 
teettää sellaisella henkilöstöllä, joka 
osaa ja tietää. Väärässä paikassa oleva 
kirja on pahinta mitä tiedän, ja kehno 
asiakaspalvelu vaikuttaa kirjaston ima-
goon enemmän kuin mikään muu. Hyl-

lyttäjien ja asiakaspalvelijoiden pitää olla kirjaston 
eliittijoukkoa. Lainausautomaatit ja hyllytysrobotit 
tietysti muuttavat tilannetta. 

EN OSAA TEHDÄ OIKEITA TÖITÄ. Korjata autoja, 
rakentaa taloja, myydä vakuutuksia. Minun on 
pakko olla tyytyväinen nyt saamaani palkkaan, 
vaihtoehtoja ei ole. Vaan koska tein nelikymppiseksi 
asti pätkätöitä, olen oikeasti iloinen joka kuukau-
den 15. päivä. Palkkani on ihan hyvä verrattuna 
niihin, jotka eivät saa sitä työstään ollenkaan. 

PALKKAHAN 
ON IHAN HYVÄ? 

P oikani kertoi kuusivuotiaana 
haluavansa aikuisena sellaisen 
työn, josta saa vuodessa 
tuhat euroa palkkaa. Ehdotin 
kirjastoa. 

Kirjastoalan pienistä palkoista on 
puhuttu aina, mutta mitään niille ei 
tapahdu. Tämähän on kutsumusam-
matti, enemmän harrastus kuin oikea 
työ. Kirjallisuutta on vähän opiskeltu, ja 
kirjoja luetaan työaikana. Ei siitä maksaa 
tarvitse, samaa hommaa tekevät kotona 
ja töissä. 

Kari Enqvist kirjoitti Ylen ko-
lumnissaan (27.11.2019) tavallisten 
ihmisten ymmärtävän ”ettei kaikkea voi 
mitata rahassa ja ettei elämän tarkoitus 
ole päästä golfkentälle mahdollisimman 
rikkaana”. Me kirjastolaiset olemme 
tavallista tavallisimpia ihmisiä. Elokuvissa ja kirjois-
sakin kirjastonhoitajat ja virkailijat ovat aina niitä 
maan hiljaisia, vähään tyytyväisiä. Poikkeuksina 
Noah Wylenin The Librarian -supersankari ja Red 
Joanin vakooja. 

KIRJASTO ON HYVÄ TYÖPAIKKA. Se on paikka, 
johon asiakkaat tulevat vapaaehtoisesti. Digita-
lisoituminen on tilannetta hieman muuttanut: 
esimerkiksi kirjaston järjestämiin digiopastuksiin 
tuleminen saattaa perustua enemmän pakkoon 
kuin vapaaehtoisuuteen. Silti asiakkaat ovat yleensä 
hyvillä mielin kirjastoon tullessaan. Työviihtyvyys 
on varmasti parempi kuin verotoimistossa tai 
päivystyspoliklinikalla. 

Yksi syy palkan pienuuteen on syvään juurtunut 
asenne, että kirjastoon kelpaa töihin kuka tahansa. 
Se on tietenkin täyttä puppua. Osaan kirjastotöistä 
ei tarvita korkeaa koulutusta – jo peruskoulussa 
opituilla taidolla pitäisi osata aakkoset, ottaa kopio 
ja kertoa asiakkaalle missä on vessa.  Jopa muo-
vittaa. Tällaiset tehtävät teetetään tosin nykyisin 
monesti erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa 
olevilla, ei alan ammattilaisilla. Yhteistä näille 
epätyypillisille työsuhteille on se, että niistä ei saa 

ME KIRJASTOLAISET OLEMME 
TAVALLISTA TAVALLISIMPIA 
IHMISIÄ. 

KOLUMNI

Mika
Kähkönen
Kirjoittaja 
on Imatran 
kaupungin 
kirjaston 
kirjaston
hoitaja.

  Pääkirjasto 
Joeli avattiin 
Savonlinnaan 
vuonna 2013.
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Väliaikaisesti töissä 
HÄMEENLINNASSA ISO OSA KIRJASTON HENKILÖKUNNASTA ON MUUTA KUIN VAKIVÄKEÄ. 
KUNTOUTUJA SAA TYÖPÄIVÄSTÄÄN VAIN YHDEKSÄN EURON KORVAUKSEN. 

Kirjastossa on paljon väliaikaisia työntekijöitä, jotka 
solahtavat helposti osaksi kirjaston arkea. Välillä 
tuntuu siltä, että en ehdi oppimaan uuden työnteki-
jän nimeä, ennen kuin hän jo lähtee.  

Hämeenlinnan pääkirjastossa on 31 vakituista 
työntekijää, joiden lisäksi viime vuoden aikana kirjastossa 
työskenteli eri pituisilla sopimuksilla kaikkiaan 29 määräaikaista 
työntekijää. Väliaikaisten kirjo on suuri, sillä ryhmä koostuu 
oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoista, alaa opiske-
levista korkeakouluharjoittelijoista, siviilipalvelusmiehistä, 
työkokeilijoista, palkkatukihenkilöistä, kuntouttavaa työtoimin-
taa tekevistä sekä kieli- tai kotoutumiskoulutuksessa olevista 
harjoittelijoista.  

JOUSTAVAA TYÖTÄ. Miksi kirjastoissa työskentelee niin paljon 
väliaikaisia, joilla sijaisia lukuun ottamatta ei ole kirjastoalan 
koulutusta? Taustalla oleva syy on kirjaston humaani eetos. 
Kirjastot haluavat antaa mahdollisuuden eri elämäntilanteissa 
oleville ihmisille tutustua kirjastotyöhön. Ovet eivät kuitenkaan 
aukene kaikille, sillä määräaikaisista paikoista on kilpailua. 
Halukkaita harjoittelijoita, siviilipalvelusmiehiä, palkkatukihen-
kilöitä ja kuntoutujia olisi paljon enemmän mitä voidaan ottaa.    

Kirjastoissa on joustavuutta, mitä ei ole kaikissa organisaa-
tioissa. Väliaikaisten työtehtävät ja työtuntien määrä voidaan 
määritellä tarvittaessa tapauskohtaisesti. Määräaikaisten työn-
tekijöiden viikkotyömäärä vaihtelee kahdestatoista tunnista ko-

koaikaiseen työhön. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa 
työntekijä, sosiaaliohjaaja ja kirjasto yhdessä miettivät sopivat 
työntehtävät kullekin kuntoutujalle. 

Lisäksi kirjastossa on tehtäviä, jotka sopivat monelle. Väli-
aikaisten työntekijöiden työtehtäviä ovat esimerkiksi aineiston 
lajittelu ja tarkistus, hyllyttäminen, varausten hakeminen ja 
kirjojen muovitus. Osa väliaikaisista tekee myös asiakaspalvelua, 
tietokoneiden ja mobiililaiteiden käytön asiakasopastusta ja e-ai-
neiston käytön opastusta. Oppi- ja koulutussopimusopiskelijat 
tekevät muita väliaikaisia monipuolisemmin erilaista kirjasto-
työtä osana koulutusta.   

ALA TUTUKSI. Vähentääkö väliaikainen työvoima kirjaston 
vakituisten työntekijöiden työtä? Kyllä ja ei. Palkkatuella olevat 
työntekijät tekevät kirjastossa osittain samoja rutiinitöitä kuin 
vakituiset. Työkokeilijoiden ja kuntoutujien työpanos on tärkeä, 
mutta heidän työssäololla on eri tavoitteet. Yksinkertaistaen 
voidaan sanoa, että kokeilijat tutustuvat alaan ja kuntoutujien 
työssäolon tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen.  

Väliaikaisten työntekijöiden jatkuva virta myös vie vakituis-
ten työaikaa. Hämeenlinnan pääkirjastossa yhden virkailijan 
työajasta noin kolmasosa menee usein vaihtuvien väliaikaisten 
työntekijöiden työhön opastamiseen, oppi- tai koulutussopimuk-
sella olevien harjoittelijoiden tutkinnon osien arviointeihin sekä 
hallinnollisiin tehtäviin. Tämän lisäksi toinen virkailija huolehtii 
koululaisten TET-tutustumisjaksoista.  

V
akituisen henkilökunnan palkan 
määrittelee pitkälti koulutus, 
työkokemus ja erilaiset lisät. Väli-
aikaisten työstään saama korvaus 

vaihtelee sen mukaan missä ominaisuu-
dessa he työskentelevät kirjastossa. 

Palkkatuella työskentelevä saa palk-
kaa. TE-toimisto myöntää työnantajalle 
palkkatukea työttömän työnhakijan 
palkkakustannusten kattamiseen. Palkka-
tukityö Hämeenlinnan kirjastossa kestää 

tyypillisimmillään kuusi kuukautta. 
Kuntoutujat tai työkokeilijat eivät saa 

palkkaa vaan työttömyysetuuden lisäksi 
yhdeksän euron suuruisen kulukorvauk-
sen jokaisesta työpäivästä. Siviilipalvelus-
mies puolestaan saa päivärahaa. Päiväraha 
on porrastettu palvelusajan mukaan. 
Päiväraha maksetaan jokaiselta päivältä, 
myös lauantailta ja sunnuntailta. 

Myös oppi- ja koulutussopimuksella 
kirjastoalaa opiskelevien saama korvaus 

vaihtelee, vaikka molemmissa tapauksissa 
he työskentelevät kirjastossa jopa useita 
vuosina osana koulutusta. Oppisopimus-
koulutuksessa opiskelija on päätoiminen 
työllinen ja saa palkkaa. 

Koulutussopimuksella opiskeleva ei 
ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta 
palkkaa eikä muuta vastiketta. Tällöin 
opiskelija voi saada opintotukea, aikuis-
koulutustukea ja opintolainaa. 

 ANNIKA SAVILAMPI, 34, 
 KIRJASTOVIRKAILIJAHARJOITTELIJA   

KIRJASTOKOKEMUS: ”Opiskelen Tieto- ja kirjasto-
palveluiden ammattitutkintoa Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymässä Keudassa.  Olen ollut 
kirjastossa koulutussopimuksella kirjastovirkaili-
jaharjoittelijana vuoden ja kolme kuukautta. Olen 
juuri valmistumassa kirjastovirkailijaksi.”

PALKKA: ”En saa palkkaa harjoittelujaksolta. Saan 
aikuiskoulutustukea ja opintolainaa. Aikuiskoulu-
tustuki muodostuu perusosasta ja aikaisemman 
työpaikkani palkan perusteella määräytyvästä 
ansio-osasta.”

MILLAISESTA TAUSTASTA TULIT KIRJASTOON? 
”Olen alanvaihtaja. Olen aikaisemmalta ammatil-
tani röntgenhoitaja. Olen tehnyt sitä työtä noin 
kymmenen vuotta.”

PYSTYITKÖ SOVELTAMAAN AIKAISEMPIA OP-
PEJA KIRJASTOSSA? ”Kirjaston asiakaspalvelussa 
olen pystynyt soveltamaan aikaisemmassa työssä 
saatua kokemusta ihmisten kohtaamisesta. Yksi-
tyisellä terveydenhoitopuolella hyvä asiakaspalvelu 
on tärkeää. Olen myös tottunut työskentelemään 
itsenäisesti ja olen rohkea.”

MITÄ TYÖ ANTAA? ”Minusta on tuntunut siltä, 
että olen tullut kotiin, kun aloitin työt kirjastossa. 
Tämä on kutsumusammatti. Se on antanut kaiken. 
Aivan ihanaa!”

MITEN KOET TYÖSTÄ SAATAVAN PALKAN? ”Palkka 
on pieni. Kirjastovirkailijan palkka on monta sataa 
euroa kuussa pienempi kuin röntgenhoitajan 
palkka. Kirjastotyö ei ole niin vastuullista – täällä ei 
pelasteta henkiä – mutta palkalla pitäisi kuitenkin 
tulla toimeen.  Ihan hirvittää miten tulen palkan 
kanssa toimeen sitten kun valmistun. Tätä työtä 
ei tehdä rahan takia vaan siksi että kirjastotyöstä 
tykätään.”

teksti ja kuvat  Hanna Kaisti

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ NÄET ERON VAKITUISEN 
VÄEN JA ITSESI VÄLILLÄ, ONKO SUURTA EROA? 
”Minulla on ollut tosi tervetullut olo. Olen päässyt 
juttuihin mukaan. Harjoittelijan näkökulmasta 
kirjaston työntekijät tekevät kuitenkin paljon 
työtä omissa huoneissaan. Moniin juttuihin pääsi 
mukaan vasta myöhäisessä vaiheessa, koska aina ei 
tiedä mitä ovien takana tapahtuu. Kaiken kaikkiaan 
mielestäni kirjastossa on kuitenkin tosi tasa-arvoi-
nen meininki.”

MISTÄ HAAVEILET? ”Haaveilen työpaikasta kirjas-
tossa kotikaupungissani - ja matkustamisesta.”

PALKKAA JA KORVAUSTA 
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 PASI, 48, JÄRJESTELYAPULAINEN 

KIRJASTOKOKEMUS: ”Olin ensimmäisen kerran 
kirjastossa palkkatuella 1990-luvulla. Aloitin mu-
siikkiosastolta ja olen ollut myös asiakaspalvelussa, 
mutta nykyään lähinnä hyllytän. Välillä on ollut 
pitempiä taukoja. Nyt olen kuntouttavassa työtoi-
minnassa ja teen neljä tuntia töitä neljänä päivänä 
viikossa. Terveydentilani rajoittaa sitä, mitä pystyn 
tekemään ja kuinka pitkään. Kuntouttava työtoi-
minta on harkinnanvaraista. TE-keskus päättää, 
kuka kuntouttavaan työtoimintaan pääsee. Minulla 
on yleensä kuukauden tai parin tauko ennen seuraa-
vaa työrupeamaa. Kuntouttava työtoiminta ei ole 
tarkoitettu pysyväksi. Näen sen niin, että kuntout-
tavan työtoiminnan pitäisi auttaa myös työllisty-
mistä, mutta näinhän ei ole käynyt.  Tai onhan toki 
töitä, mutta niistä ei saa palkkaa.”

MITEN KOET TYÖSTÄ SAATAVAN PALKAN? ”En 
saa palkkaa vaan työttömyyskorvauksen lisäksi yh-
deksän euron kulukorvauksen tehdyiltä työpäiviltä. 
Saan siis työttömyyskorvauksen lisäksi 144 euroa 
kuussa. Raha ei ole motiivi työnteolle. Jos kulu-
korvauksen ajattelisi tuntipalkkana, se tekisi kaksi 
euroa 25 senttiä tunnilta. Kuntouttava työtoiminta 
on vapaaehtoista. Täytyy itse haluta olla töissä. Kir-
jastotyö on sellaista, että terveydentilani puolesta 
pystyn tätä työtä tekemään.”

MILLAISESTA TAUSTASTA TULIT KIRJASTOON? 
”Lukion jälkeen jäin työttömäksi ja tulin palkkatu-
ella kirjastoon töihin. Kirjaston lisäksi olen ollut 
kaupungilla ja Rautaruukilla töissä.”

MITÄ TYÖ ANTAA? ”Säännöllisen rytmin elämään. 
On hyvä, että pitää lähteä kotoa, huvittaa tai ei.”

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ NÄET ERON VAKITUISEN 
VÄEN JA ITSESI VÄLILLÄ, ONKO SUURTA EROA? 
”Suurin ero on palkka. Olisi kaikkien etu, että 
kaikille maksettaisiin palkkaa. Kunnan työpisteitä 
pyöritetään halpatyövoimalla. Aika työlääksi kävisi 
kirjastotyökin, jos vain 30 vakituista pyörittäisi tätä 
pääkirjastoa. Kaikki eivät ehkä ymmärrä halpa-
työläisten arvoa ennen kuin kaiken työn joutuu 
tekemään yksin. En tarkoita tätä millään pahalla, 
mutta kiire tulisi, jos väliaikaisia ei olisi. Väliaikai-
siin suhtaudutaan kyllä kuitenkin kirjastossa hyvin. 
En ole huomannut, että ketään vähäteltäisiin.”

MISTÄ HAAVEILET? ”Terveydestä, että pysyisin 
vielä tolpillani. Toivoisin, että pystyisin jonkin 
verran vielä  liikkumaan. Ei sitä viitsisi ihan kotiin 
jäädä. Siitä en haaveile, että saisin palkkaa.”

KIRJASTOKOKEMUS: ”Nyt olen ollut sijaisena kolme 
kuukautta. Viime vuonna olin puoli vuotta palkka-
tuella ja kaksi kuukautta palkattuna. Työskentelen 
kirjaston asiakaspalvelussa ja lajittelupisteessä. 
Teen sitä mitä työtä on tarjolla.”

PALKKA: ”Saan järjestelyapulaisen palkkaa.”

MILLAISESTA TAUSTASTA TULIT KIRJASTOON? 
”Olen koulutukseltani taloushallinnon merkonomi. 
Olen työskennellyt kaupungilla vahtimestarina ja 
etuuskäsittelijänä sekä valtiolla etuuskäsittelijänä. 
Olen myös ollut jonkin aikaa pankissa töissä.”

PYSTYITKÖ SOVELTAMAAN OPPEJA KIRJAS-
TOSSA? ”Jokainen työ on ollut omanlaisensa, 
mutta kaikista töistä on aina jotain hyötyä seuraa-
vassa työssä. Kaupungin omat järjestelmät ovat 

 JUUSO PENNANEN, 27, 
 KIRJASTOVIRKAILIJAHARJOITTELIJA 

KIRJASTOKOKEMUS: ”Olen työskennellyt kirjas-
tossa yli neljä vuotta. Ensin tulin työvoimatoimis-
ton kolmen kuukauden start up -kurssin kautta. 
Sen jälkeen olin kirjastossa puoli vuotta työkokei-
lussa ja puoli vuotta palkkatuella. Niiden jälkeen 
menin Valkeakosken ammattiopistoon opiskele-
maan kirjastovirkailijaksi. Opiskelu kestää reilut 
kolme vuotta ja se suoritetaan oppisopimuksella 
kirjastossa.”

PALKKA: ”Työvoimatoimiston kurssin aikana en 
saanut palkkaa, vain päivärahan työttömyyskor-
vauksen lisäksi. Ensimmäisen palkan sain silloin, 
kun tein palkkatuella järjestelyapulaisen töitä 
kirjastossa. Tällä hetkellä saan 90-prosenttista 
kirjastovirkailijan palkkaa, koska minulla ei vielä 
ole pätevyyttä.”

MILLAISESTA TAUSTASTA TULIT KIRJASTOON? 
”Ensimmäinen tutkintoni oli pintakäsittelyalan 
perustutkinto ja valmistuin maalariksi. En tehnyt 
niitä töitä kuin puoli vuotta. Sen jälkeen olin sai-
raalassa töissä yli kolme vuotta sairaalahuoltajana. 
Tein oppisopimuksella laitoshuoltajan koulutusta. 
Työhön kuului ruokahuoltoa, potilaskuljetuksia 
ja siivoamista. En kuitenkaan tehnyt tutkintoa 
loppuun asti. Olin vuoden työtön ja tulin sitten 
kirjastoon.”

 PEKKA TOUKOVALKAMA, 28, SIJAINEN 

PYSTYITKÖ SOVELTAMAAN OPPEJA KIRJAS-
TOSSA? ”En. Aikaisemmat työt ovat olleet aivan 
erilaisia.”

MITÄ TYÖ ANTAA? ”Olen tykännyt olla kirjastossa. 
Sairaalaan verrattuna kirjasto on rennompi, vähem-
män kiireinen. Kirjastossa on enemmän aikaa tehdä 
asioita. Kirjastotyö ei ole niin raskasta kuin työ 
rakennuksilla tai sairaalassa.”

MITEN KOET TYÖSTÄ SAATAVAN PALKAN? ”En 
ole kokenut, että palkka olisi liian pieni työmää-
rään verrattuna. Ei kirjastovirkailijan palkka ole 
mielestäni huono. En ole vertaillut kirjastovirkaili-
jan ja kirjastohoitajan palkkaa. Silloinkin kun olin 
palkkatuella kirjastossa, palkka oli korkeampi kuin 
sairaalan laitoshuoltajilla.”

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ NÄET ERON VAKITUISEN 
VÄEN JA ITSESI VÄLILLÄ, ONKO SUURTA EROA? 
”Enää ei ole hirveästi eroa oman työn ja vakituisten 
työn välillä, mutta on asioita, joita en edelleenkään 
saa itsenäisesti tehdä. Esimerkiksi asiakaspalve-
lussa harjoittelija ei saisi olla yksin ilman vakituista 
työntekijää.  En ehkä myöskään sano suoraan 
kaikkia asioita, joihin voisin ehdottaa muutoksia. 
Yleisesti ottaen kaikki toimii kuitenkin hyvin.  

MISTÄ HAAVEILET? ”Tilanteeni on hyvä, koska 
olen valmistumiseni jälkeen saamassa työtä 
kirjastosta.”

tuttuja entuudestaan, vaikkakin kaikissa töissä on 
kuitenkin omat tietokoneohjelmansa.”

MITÄ TYÖ ANTAA? ”Tykkään siitä, että kirjastotyö 
on monipuolista ja mielekästä.”

MITEN KOET TYÖSTÄ SAATAVAN PALKAN? ”Palkka 
voisi aina olla isompi, mutta kyllä sillä toimeen 
tulee.”

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ NÄET ERON VAKITUISEN 
VÄEN JA ITSESI VÄLILLÄ, ONKO SUURTA EROA? 
”Isoin ero on siinä, että vakituisilla on tietyt selkeät 
tehtävänsä, joihin he ovat erikoistuneet. Määräai-
kaiset tekevät kaikenlaista. Lisäksi määräaikaisilla 
on epävarmuus työn jatkumisesta.”

MISTÄ HAAVEILET? ”Minulla ei ole isoja haaveita. 
Olisi kiva löytää vakituinen työpaikka, tehdä jotain 
mielekästä työtä ja elää normaalia arkea.”
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Koneet korvaavat 
sijaisia 
NOIN JOKA VIIDENNELLÄ KIRJASTON TYÖNTEKIJÄLLÄ 
ON EPÄTYYPILLINEN TYÖSUHDE. 

Parikymmentä vuotta sitten kirjastoissa 
työskenteli ihmisiä yli 4 100 henkilötyö-
vuoden edestä. Nyt luku on alle 4 000. 
Tieto selviää Kirjastot.fi:n kirjastoalan 
palkkausta koskevista tilastoista. 

Samoin myös epätyypillisessä työsuhteessa 
ollaan nykyään entistä harvemmin. Epätyypilli-
sellä työsuhteella tarkoitetaan kirjastoissa työlli-
syysvaroin, siviilipalveluksessa, harjoittelussa tai 
oppisopimuskoulutuksessa työskenteleviä. Myös 
projektityöntekijät mielletään samaan ryhmään. 

”Eläköityvien tilalle ei palkata kovinkaan 
helposti uusia työntekijöitä. Myös kirjastotyön pro-
sesseja kehitetään ja töitä siirtyy koneille. Yhtälö on 
kirjastojen näkökulmasta vaikea, koska kirjasto-
työ edellyttää asiantuntijaosaamista. Erityisesti 
pienten kuntien budjeteissa leikkaukset tuntuvat 
eniten”, kertoo Akavan Erityisalojen kuntasektorin 
neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari. 

Tilastokeskuksen tilastoissa erotellaan mää-
räaikaiset vakipalkatuista. Esimerkiksi vuonna 
2018 lokakuussa määräaikaiset ja epätyypillisissä 
työsuhteissa työskentelevät muodostivat vajaan 
viidenneksen kaikesta kirjaston työvoimasta. 

MERKITTÄVÄ APU. Ei-tyypillisessä työsuhteessa 
työskenteleviä arvostetaan kirjastoissa. Helsingin, 
Vantaan, Espoon, Tampereen ja Turun kaupungin-
kirjastot kertovat työvoimasta olevan merkittävä 
apu. 

Pärjättäisiinkö ilman heidän työpanostaan? Esi-
merkiksi Espoossa noin viidesosa työntekijöistä on 
sijaisia, oppisopimusopiskelijoita, siviilipalvelusta 
suorittavia, työkokeilijoita, harjoittelijoita sekä 
palkkatukityöllistettyjä. 

”Heidän avullaan olemme pystyneet kehittä-
mään ja monipuolistamaan palvelujamme”, arvioi 
Espoon kaupunginkirjaston vs. kirjastopalvelupääl-

 FAKTA 

 Kirjastot.fi-sivuston 
tilastojen perusteella 
vuonna 1999 kirjaston 
palkkaamana työsken-
neltiin Suomessa noin 
4 156 henkilötyövuoden 
edestä. Vuonna 2018 
määrä oli 3 973 henkilö-
työvuotta. 
 Vuonna 1999 
epätyypillisissä 
kirjastotyösuhteissa 
työskenneltiin noin 
614 henkilötyövuoden 
edestä, vuonna 2018 
puolestaan määrä oli 
tippunut reiluun 429 
henkilötyövuoteen. 
 Tilastokeskuksen 
tilasto antaa täsmäl-
lisemmän kuvan 
työsuhteiden jakau-
tumisesta kirjastoa-
lalla. Lokakuussa 2018 
kirjastopalveluissa 
työskenteli Suomessa 
yhteensä 4 036 pal-
kansaajaa. Heistä 3 353 
oli vakipalkattuja, 475 
määräaikaisia ja loput 
työllistettyjä, oppilaita 
ja oppisopimuskoulu-
tettavia. 

L
ähdin kirjoittamaan artikkelia 
kirjastoissa työskentelevien 
epätyypillisistä työsuhteista 
ilmiön yleisyyden vuoksi. 

Kokemuksieni perusteella jokaisesta 
kirjastosta löytyy aina vähintään yksi 
epätyypillisessä työsuhteessa oleva 
työntekijä. 

Minua on vaivannut, mitä tapah-
tuisi, jos tämä resurssi katoaisi. Pärjät-
täisiinkö kirjastoissa enää lainkaan? 
Haastattelujen perusteella asiaan ei 
saanut yksiselitteistä vastausta. Tarve 
tuuraajille ja muille työntekijöille 
vaihtelee paikkakunnittain.  

On selvää, että vaikka väliaikai-
selle työvoimalle annettaisiin hoidet-
tavaksi vain kaikista mekaanisin työ, 
kuten aineiston purku ja hyllyttämi-
nen, vie tämäkin työ paljon aikaa. 
Kaikkien panosta tarvitaan. Kun 
hyllytystä ja logistiikkaan liittyviä teh-
täviä hoitavat epätyypilliset työsuhtei-
set, jää kirjaston vakihenkilökunnalle 
aikaa kehittää kirjaston palveluja.  

Lainausmäärien kasvaessa 
hyllytystyö vie enemmän aikaa ja 
samalla kirjastoilta vaaditaan entistä 
enemmän uusia palveluja ja inno-
vatiivisuutta. En usko, että huoli on 
ainoastaan minun keksimääni: vaikka 
nyt menisi hyvin, entäpä jos resurssit 
niukkenisivat entisestään. Jos epätyy-
pillissä työsuhteissa olevia karsitaan, 
on vaarana, että kirjaston vakiväen 
työt hankaloituvat. 

likkö Pälvi Lepoluoto. 
Samoilla linjoilla on myös Helsingin kaupungin 

kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. 
”Mielestäni erilaisten työsuhteiden kirjo on 

kirjastolle rikkaus, koska siten saamme jatkuvasti 
uutta näkökulmaa palvelujen kehittämiseen. Pidän 
tärkeänä myös sitä, että voimme tarjota alan 
opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja alaa harkitseville 
ihmisille mahdollisuuksia tutustua kirjastotyön eri 
puoliin.” 

Vaikka kaikissa kirjastoissa näkemys jaetaan, 
myönnetään myös, että jatkuvasta uusien työnteki-
jöiden perehdyttämisestä voi tulla rasite. 

”Halukkaita tulijoita on jatkuvasti paljon 
enemmän kuin mitä voidaan ottaa, joten lyhyille 
harjoittelu- tai työkokeilujaksoille tulijoita emme 
voi ottaa, vaikka ne olisivat yksilön näkökulmasta 
merkittäviä, koska perehdyttäminen ja työnoh-
jaaminen veisi liikaa resursseja”, kertoo Turun 
kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Rebekka 
Pilppula. 

Toisaalta yleinen näkemys myös on, että pereh-
dyttäminen kuuluu kirjastolaisen työtehtäviin. 

TUURAAJAT PELASTAVAT. Tuuraajia ja muita epä-
tyypillisessä työsuhteessa työskenteleviä tarvitaan 
kirjastoissa, mutta tarve on osassa kirjastoista vä-
henemään päin. Syynä ovat koneet, jotka pystyvät 
hoitamaan osan vanhoista kirjastotöistä. 

Etenkin pienemmille sijaisresurssit ovat edel-
leen korvaamaton apu. 

”Jos meillä ei olisi sijaisresurssia, se heikentäisi 
kirjastopalvelujen saatavuutta ja saattaisi tarkoittaa 
esimerkiksi jonkin pienen toimipisteen tilapäistä 
sulkemista äkillisen sairastapauksen johdosta”, ker-
too Helsingin kaupungin kirjastopalveluiden johtaja 
Katri Vänttinen. 

Toki riippuu myös sijaisesta, mitä tehtäviä 
hänelle voidaan antaa. Useimmiten epätyypillisissä 
työsuhteissa työskentelevät vastaavat aineisto-
kuormien purusta, pakkaamisesta ja aineiston 
hyllyttämisestä. 

”Toiminnot on rakennettu vakituisten työnteki-
jöiden varaan, ja palveluiden pitää pysyä käynnissä 
vakihenkilöstön tai heille otettujen sijaisten voimin. 
Palkkatuetut, työkokeilijat ja harjoittelijat täyden-
tävät toimintaa”, sanoo Tampereen kaupungin 
suunnittelupäällikkö Susanna Lampola-Autio. 

PÄTEVYYS TARVITAAN. Käytännöt palkkauksessa 
ovat monenkirjavia ja vaihtelevat kirjastoittain. 
Esimerkiksi Vantaan kaupunginkirjastoon ei oteta 
lainkaan oppisopimusopiskelijoita, koska kaupunki 
on sen erikseen kieltänyt. 

Vaikka sijaisresurssit ovat kirjastoille tärkeä 

resurssi, ei vakituinen työsuhde ole sitä kautta 
taattu. Tämä johtuu jo työlle lain asettamista 
vaatimuksista. 

”Yleensä työllistettyjen työsuhteiden vakinais-
taminen ei ole mahdollista, koska vakansseja ei ole 
ja jos vakansseja vapautuu, niissä vaaditaan tietty 
pätevyys”, kommentoi Vantaan kaupunginkirjaston 
kehittämispäällikkö Ritva Nyberg. 

”Jos henkilöllä on kirjastoalan koulutus, tehtä-
viä tarjotaan laajemmin. Näille henkilöille voidaan 
tarjota sittemmin myös sijaisuuksia. Vakituisessa 
henkilökunnassa on monia henkilöitä, jotka ovat 
alun alkaen tulleet töihin työkokeilun, palkkatuki-
jakson tai harjoittelun kautta”, vastaa Tampereen 
kaupunginkirjaston suunnittelupäällikkö Susanna 
Lampola-Autio.   

ENTÄ 
JOS HE 
KATOAISIVAT?

KOMMENTTI

teksti  Juho Liukkonen

  
Jaakko
Korpisaari
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Nyberg

  
Katri 
Vänttinen

  
Rebekka 
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sisältö ei näyttäydy helposti ahkerallekaan kirjaston 
käyttäjälle. Enhän minäkään tiedä, mitä kaikkea 
esimerkiksi lähialepan kassan hommiin kuuluu. 
Todennäköisesti aika paljon muutakin kuin liuku-
hihnan ja kassakoneen äärellä istuskelua. 

ARVOSTUKSESTA JA VAIKUTTAVUUDESTA makse-
taan, tai ainakin pitäisi maksaa. Kirjastotyön imago 
on edelleen yksi ongelma. Nutturapäinen, beigeen 
villatakkiin pukeutunut hyssyttäjä on niin klisee, 
ettei sille kai kukaan kirjastolainen jaksa enää edes 
hymähtää. 

Nutturan höllentämistä isompi kysymys on 
se, millaisia mittareita meidän pitäisi kehittää ja 
käyttää mitataksemme kirjaston todellista vaiku-
tusta. Laina- ja käyntimäärät kertovat käyttöas-
teesta, mutta kovin vähän vaikuttavuudesta. Hyvää 
mieltä ja uuden oppimisen ja onnistumisen iloa 
onkin vaikea mitata. Mutta kuinka paljon kirjasto 
ennaltaehkäisee kalliita ongelmia, kuten syrjäy-
tymistä tai tietoyhteiskunnasta putoamista? Tai 
suoranaista kuoliaaksi paleltumista? Jos kirjastoa ei 
olisi lainkaan, huomaisimmeko äkkiä yhteiskunnan 
eriarvoistumisen ja polarisaation syvenevän?  

TÄLLÄ HETKELLÄ MINUA HUOLESTUTTAA, ettem- 
me itsekään osaisi sopia keskenämme sopivista 
mittareista tai edes mitattavista asioista. Niin 
kauan kuin muistan, ovat kirjastolaiset tapelleet 
keskenään siitä mikä on sitä ainoaa oikeaa kirjasto-
työtä ja mikä turhaa hapatusta. 

Jotenkin tulee mieleen Gregor ”The Mountain” 
ja Sandor ”The Hound” Cleganen viimeinen eeppi-
nen taistelu maailman tuhoutuessa ympärillä Game 
of Thronesin loppujaksossa. (No niin, halutessanne 
kuvitelkaa heille ne nutturat ja villatakit.) Jos 
emme pidä varaamme, muutumme ympäröivälle 
maailmalle merkityksettömiksi sillä välin kun riite-
lemme rattoisasti. Ja se olisi sääli paitsi palkkapus-
siemme, myös koko yhteiskunnan kannalta. Mehän 
kuitenkin teemme arvokasta työtä. 

EI RAHA OO
MUN VALUUTTAA 

A lkuun disclaimer: oma palkkani on 
kunnallisen kirjaston mittapuulla 
käsittääkseni ihan hyvä. Muutenkin 
hyvinvointiyhteiskunnassa elävän, 
työssäkäyvän, koulutetun henki-

lön köyhyydestä kitiseminen on täysin first world 
problem. 

Toisaalta asun yhdessä maailman 
kalleimmista pääkaupungeista ja 
huollan kahta alakouluikäistä lasta. 
Juuri ennen palkkapäivää tulee kyllä 
syynättyä hintalappuja, ja kauppako-
riin etsiytyy niitä oranssilla lätkällä 
varustettuja. Ruokaa ja muitakin vält-
tämättömyyksiä on kuitenkin aina tar-
peeksi. Tilanteeni on ok. Ja minulle on 
tärkeää myös se, että pääsääntöisesti 
työpäivän jälkeen omatunto on hyvä: 
en ole ainakaan hirveästi edesauttanut 
maailman tuhoutumista ja ihmisten 
riistämistä. 

AIKA MONELLA KIRJASTOLAISELLA 
taitaa olla suunnilleen sama tilanne. 
Kirjastotyö on matalapalkkainen, 
naisvaltainen kutsumusala, jonka 

parissa ovat alun alkujaan työskennelleet hyvin toi-
meentulevien miesten rouvat ja tyttäret, joiden ei 
oikeastaan edes tarvinnut työskennellä elääkseen. 
Ala saattaa olla monelle edelleen kutsumus, mutta 
myös pääasiallinen tulonlähde. Rahan perässä tus-
kin kukaan kirjastoalaa valitsee. 

Kirjastot tarjoavat käyttäjilleen yhteiskun-
nassa välttämättömiä taitoja, tietoja, merkitystä, 
tiloja, elämyksiä ja hyvää mieltä. Me tiedämme 
tekevämme arvokasta työtä, josta tulisi maksaa 
tarpeeksi. Mutta tietävätkö muut? 

Aika usein kirjastokuplan ulkopuolella elävät 
kaverini olettavat, että kirjastolaisen työ koos-
tuu lähinnä lueskelusta, ja välillä ehkä pikkuisen 
hyllytetään ja lainataan kirjoja. Kirjastoduunin 

KOLUMNI

Lotta
Muurinen
Kirjoittaja 
on projekti
päällikkö
Helsingin 
kaupungin
kirjastossa.
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE. 
HELI LAAKSONEN ON IHMISENÄ KUIN KLIMPPISOPPAA. 

R 
unoilija ja runonlausuja Heli Laaksonen 
on vitkuttelun mestari, joka uskoo ehti-
vänsä neljässä minuutissa monenlaista. 

Entisessä työpaikassaan ammattikor-
keakoulussa Laaksonen hyökkäsi kerran 

anatomian ja fysiologian opettajan kimppuun. 
Hän vaati saada tietää, onko aamulaiskuus opittua 
löllöyttä vai onko sille jokin fysiologinen syy. 

Kollega vastasi, että kyllä, on olemassa krono-
tyyppi, jonka hormonieritys käynnistyy aamuisin 
hitaanlaisesti. ”Mää oli nii onnelline. Sain fysiolo-
kise luva olla aamukankia”, Laaksonen muistelee. 

Laaksonen ei ole koskaan eläessään herännyt 
virkeänä. Torkuttamisestakin hän sanoo ansaitse-
vansa kunniamaininnan. Jos edessä on aikainen 
aamu, vaikka haastattelu radion aamuohjelmassa, 
hän ei välttämättä mene nukkumaan lainkaan, jotta 
herääminen ei olisi vaikeaa. 

Usein Laaksonen kuitenkin saa aivan itse valita 
oman aikataulunsa. Ne ovat kirjoitus-, maalaus- ja 
fundeerauspäiviä, jolloin hän kulkee oman päänsä 
mukaan. Niinä päivinä on syntynyt muun muassa 
runoteoksia, sanataidetta ja kuvituksia, uusimpana 
tuotoksena elokuussa julkaistu runokokoelma 
Aurinko.Porkkana.Vesi. 

AVUKSI VAATEPINO JA PARI LISTAA. Aamuja voi 
kuitenkin helpottaa. Laaksonen laittaa seuraavan 
päivän vaatteet iltaisin aakkosjärjestykseen, jotta 
pukeminen sujuu märehtimättä. Aamiaisella odot-
taa aikamatka kesään, kun hän maistelee mausta-
mattoman jugurtin kanssa omatekemiään hilloja. 

Sellaisenkin hän on opetellut, että aamiaisseu-
rana on sanomalehden sijaan runokirja. Valinta 
on sikäli helppo, että maaseudulle aamun lehdet 
jaetaan vasta iltapäivällä. 

”On se sitä paitsi niinki, et aamu alka iha eri 
taval, ko luke runoi, eikä raportei siit, misä on taas 
pommitettu ja mink tähre.”  

AAMUKANKIA 
KRONOTYYPPI 

Päivän kulkua edistää listojen tekeminen. 
Vaikkapa keikka-auton pakkaaminen runokiertu-
eelle on helpompaa, kun tietää, mitä vielä puuttuu. 
Joskus tosin suunnittelukaan ei takaa onnistunutta 
lopputulosta. 

”Asioitte järjestämine käytännös o niim pal 
vaikiamppa, ko niitte visioittemine miälkuvis. Välil 
mää olen aikaoptimisti ja kuvittelen, et kerkken 
tekemä yht jos sun toistaki neljäs minuutis.”  

NETTI EI HOUKUTTELE. Vitkuttelutaipumus ei 
tarkoita, etteikö Laaksonen saisi asioita aikaan. 
Hän kuvailee itseään ”klimppisoppatyyppiseksi 
ihmiseksi”. ”Välil saan tulema äkki, pal ja jämp-
tiste – välil o semmost, ettei tul yhtikäs mittä. Mun 
toimintan ei ol millän taval tasalaatust.” 

Silloin tällöin Laaksonen toivoo olevansa 
hieman järjestelmällisempi. Silloin voisi kuitenkin 
myös syntyä tunne mailasta puristamisesta. Hänen 
luovuutensa vaatii alitajunnan ryöpsähtelyä. 

Joskus avuksi otetaan moitesarja, jolla itseä vä-
hän parjataan ja patistetaan. Toimeen tarttumista 
tosin helpottaa se, että Laaksonen kyllä nauttii 
kirjoittamisesta. 

Keskittyneeseen tilaan pääseminen tuntuu 
hyvältä mutta vaatii rauhan. Parhaiten se löytyy 
kilometrin päästä kotoa, netittömästä vuokrayksi-
östä, joka on Laaksosen työhuone. 

”Ko vihro viime pääse sihen pistesse, et o saanu 
suljetuks pois miälest kaik ne, mitä tarttis tehrä 
ja teke vaa sitä yht, mikä on käsil – se on kaikkist 
ihanin hetki.”  

teksti  Anne Salomäki    kuva  Miikka Lappalainen

  Heli Laak-
sosen vinkki: 
"Jos luovuus 
takkuaa, mene 
jonkin toisen 
aikakauden tai 
toisen alueen 
lähteille, eli 
selaa vaikkapa 
vanhoja lehtiä. 
Kun näkee 
toisenlaisen 
näkökulman, 
myös omat aja-
tukset alkavat 
syöksyillä. Luo-
vuuden suurin 
este on se, että 
ajatus kulkee 
päässä samaa 
luuppia eikä 
pääse uusiin 
suuntiin."   

NÄIN SAAN AIKAAN
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KAPENEVAN 
KIELIPALETIN 
PURISTUKSESSA
SUOMENTAJAN AMMATTI ON SIITÄ MERKILLINEN, 
ETTÄ SIIHEN TÄYTYY HAKEA APURAHOJA, JOTTA 
TYÖTÄ VOI TEHDÄ. JUKKA-PEKKA PAJUNEN KERTOO 
ALASTAAN, JOSSA PYSYY HENGISSÄ MUTTA JOSSA EI 
PÄÄSE KESKILUOKKAISTUMAAN.

H elsingissä asuva Juk-
ka-Pekka Pajunen on 
suomentaja ja dramaturgi. 
Lisäksi hän aika ajoin 
opettaa tekstianalyysiä ja 
kääntämistä. Hän kääntää 
etupäässä saksasta ja ruot-

sista näytelmiä, proosaa ja lyriikkaa. 
Tällä hetkellä Pajusella on meneillään kolmi-

vuotisen apurahakauden ensimmäinen vuosi, joten 
perustoimentuloa ei nyt tarvitse miettiä.  

Helsingin Kalliossa sijaitsevan olutravintola 
Sivukirjaston pöydän ääressä keskustelunaihe kah-
vikupin ääressä on vakava. Välillä kuitenkin sujah-
detaan sivupoluille, puhutaan pikkuisen niitä näitä 
ja keskustelun lomassa piipahtaa Monty Python. 

KOSKETUS KIELEEN. Suomentajan toimeentulohaa-
rukka koostuu palkkioista, apurahoista sekä kirjas-
tojen lainauskorvauksista. Monet myös opettavat.

Romaanin suomentamisen työmäärä on valtava, 
joten suomennos ei voi valmistua käden käänteessä. 
Mitä vaativampi teksti, sitä enemmän siihen menee 
aikaa.

”Esimerkiksi 350-sivuisen romaanin kääntä-
miseen kuluu aikaa suunnilleen neljä kuukautta ja 
bruttopalkkio on noin 7 500 euroa”, Pajunen kertoo. 

”Tällä työllä pysyy hengissä, ei rikastu, mutta ei 
keskiluokkaistukaan.”

Kevyempää viihdekirjallisuutta pystyy toki 
kääntämään nopeammin. Jotkut kirjat on käännet-
tävä vauhdikkaasti, etteivät ihmiset osta alkukie-
listä versiota. Etenkin englannin kielen taitajilla on 
runsaasti töitä. 

Suomentajat ovat korkeasti koulutettua väkeä. 
Lisäksi ammatti on sellainen, että jatkuvasti koulut-
tautuminen on välttämätöntä.

”Minulla on varmaan itsensä kouluttamisen 
maailmanennätys. Aikaa menee myös opetta-
miseen, josta kyllä pidän. Etenkin työpajat ovat 
hyödyllisiä, sillä niissä oppii aina jotain.”

"Ainakin kerran vuodessa on hyvä käydä jossain 
saksankielisessä maassa, jotta saa kosketuksen 
puhekieleen.”

HUONO BRÄNDI. Nuoremman polven saksan kielen 
opiskelun motivaatio ei liene kovin korkealla. Kou-
lujen kielivalintojen supistuminen vahvistaa tätä 
kehitystä.

”Saksan kielellä on huono brändi. Tosikkous 
ja historian painolasti eivät tee kielestä kovin 
mediaseksikästä."

Populaarikulttuuri saattaa herättää kiinnostuk-
sen kieleen, jos innostuu kuuntelemaan Rammstei-
nia tai on etsiytynyt tv-sarja Babylon Berlinin ääreen.

”Sarjassa puhuttiin muun muassa berlinin mur-
retta. Välillä en ymmärtänyt, mitä kadunkulkijat 
puhuivat. Päähenkilö toki puhui selkeää saksaa.”

VIIHDE VETÄÄ. Kustantaminen on liukunut 
viihteellisemmän kirjallisuuden suuntaan. Anglo-
amerikkalaista kirjallisuutta kustannetaan ja mark-
kinoidaan runsaasti.

”Minulla ei ole mitään kevyempää kirjallisuutta 
vastaan. Kaikenlaista kirjallisuutta pitää lukea”, 
Pajunen muistuttaa.

Lajityyppi ”pohjoismainen dekkari” on hyvin 
brändätty. Samoin jotkut kirjailijat, esimerkiksi 
Yuval Noah Harari, Orhan Pamuk ja Haruki 
Murakami.

teksti  Jyrki Liikka    kuvat  Ville Vaarne
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
JALKAPALLOILIJA TINJA-RIIKKA KORPELA INNOSTUI UUDELLEEN LUKEMISESTA. 

O  
ululaissyntyinen Tinja-Riikka Korpe-
la pelaa ammattilaisena jalkapalloseura 
Evertonissa Britannian korkeimmalla 
sarjatasolla. Hän on myös Suomen 
naisten jalkapallomaajoukkueen ykkös-

maalivahti ja sen kapteeni.  
Korpela sai pelaamiseen lisää puhtia 

kirjallisuudesta. 
”Aki Hintsan Voittamisen anatomia oli loistava. 

Sain siitä paljon oppia sekä urheilu-uraani sekä 
muuhun elämääni. Lause ’menestys on hyvin-
voinnin sivutuote’ jäi vahvasti mieleen. Tykkäsin 
kovasti myös norjalaisen mentaalivalmentajan Erik 
Bertrand Larssenin kirjasta Paras. Huomasin sen 
muokkaavan ajatuksiani ’pystynköhän minä siihen’ 
-asenteesta ’minä pystyn mihin vaan’ -ajatteluun.” 

MILLOIN ALOIT LUKEA? 
”Koulussa ensimmäisellä luokalla. Sitä ennen äiti 
luki minulle iltasatuja, muun muassa Tove Jans-
sonin Muumikirjoja. Kun opin itse lukemaan, luin 

iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Äitini on aina 
lukenut paljon ja ohjannut meidät tämän hienon 
harrastuksen eli lukemisen polulle.” 

ENSIMMÄINEN KIRJA, JONKA LUIT ITSE?
”Ensimmäinen oikea kirja on todennäköisesti ollut 
jokin Viisikko-sarjan kirjoista. Ne olivat suosikkejani 
lapsena.” 

KIRJOJESI SIJAINTI?
”Nuoruuden ja lapsuuden ajan kirjani ovat hyvässä 
järjestyksessä lapsuudenkodissani Oulussa. Aikui-
siällä olen asunut eri kaupungeissa ja eri maissa ja 
muuttanut todella monta kertaa, joten kirjojani on 
vähän siellä täällä. Osa on serkkuni varastossa ja 
osa tyttöystäväni luona Helsingissä. Vain muutama 
on nykyisessä kodissani Liverpoolissa.” 

KIRJA, JONKA JÄTIT KESKEN?
”Joskus nuorena sain lahjaksi Himoshoppaaja-sarjan 
kirjan, joka jäi kesken.” 

KIRJA, JONKA HALUAISIT LUKEA?
”Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Bolla vai-
kuttaa mielenkiintoiselta.” 

SUHTEESI AMMATTIKIRJALLISUUTEEN?
”Luen nimenomaan urheilijoiden elämäkertoja. Ne 
kiinnostavat, ja niihin on erittäin helppo samaistua. 
Kehonhuoltoon liittyviä kirjoja en lue niinkään, 
mutta mielenhuoltoon kylläkin. Tällä hetkellä 
minulla on kesken Ilkka ja Harri Virolaisen kirja 
Mielen voima urheilussa.” 

RAKKAIN KIRJALLINEN HAHMOSI?
”Ruotsalaisen jalkapalloilijan Zlatan Ibrahimovi-
cin hahmo hänen omaelämäkerrassaan on huikea.” 

KIRJA, JONKA VIIMEKSI ANNOIT LAHJAKSI?
”Annoin kummitytölleni synttärilahjaksi Sanka
ritarinoita (kaikille) -kirjan, jonka sivuilla itsekin 
vilahdan.” 

LUKEVA KAPTEENI 

teksti  Kaisu Tervonen   kuva  Kalevi Hämäläinen

KIRJAHYLLYNI

Muu kirjallisuus jää pimentoon.
”Harvinaiset kielet kuten unkari, latvia, liettua, 

tšekki, ovat sellaisia, että pelkästään niiden kääntä-
misellä ei pysy hengissä.”

Tästä katsannosta katsottuna kiina on niin 
sanottu harvinainen kieli, vaikka kiinalaisia on yli 
miljardi. Intialaista tai afrikkalaista kirjallisuutta 
ei juuri suomenneta, puhumattakaan lähialueen 
kirjallisuudesta, vaikka näilläkin kielillä julkaistaan 
kaikkia kirjallisuudenlajeja.

Kielipaletti kapenee entisestään.
”Kustantamoiden agenttien kielitaito painottuu 

englannin kieleen. Jotkut saksankielisen alueen 
romaanit löytävät tiensä meille englanninkielisten 
käännösten kautta.”

JULMA TOTUUS. ”Julma totuus kuitenkin on, että 
osa suomentajista elää köyhyydessä. Joillakin taas 
on sellainen tilanne, että puoliso hankkii talouteen 
rahaa.”

Tyypillinen vastaus palkkakuopan pohjalle 
kuuluu: ”Itsehän suomentajat ovat ammattiinsa 
suostuneet.”

Pääkaupunkiseudulla lapsiperhearki tällä tulo-
tasolla olisi vaikeaa. Jotkut Pajusen kollegat ovat 
joutuneet vaihtamaan ammattia. ”Voisi tietysti toi-
mia opettajana ja tekisi käännöstöitä vain kesäisin.”

Suomentaminen on elämäntapa. 
Kaikissa kielissä on omat haasteensa. Saksan 

kielestä suomentamisessa etenkin hankalat ja mo-
nipolviset lauserakenteet tuottavat päänsärkyä.

"Virke saattaa olla sivun mittainen ja kirjailijan 
ajatuksissa on vaikea pysyä perässä."

Suomentaminen on kielen ja ajatusten hiomista 
ja siihen menee aikaa. 

”Joskus työpäivä on lyhyt, joskus 13-tuntinen. 
Pisin työpäiväni taisi olla 36 tuntia.”

Tekstin tuntee varsin hyvin, kun sen on lukenut 
kymmenen kertaa. Varsinkin kaikki munaukset 
ovat muistissa. 

”Saatan herätä keskellä yötä ja tajuan, että olen 
ymmärtänyt jonkin kohdan täysin väärin.”

Lukijan ei onneksi tarvitse miettiä kiperien 
kohtien kääntämistä. 

”Ja ne nuoret kriitikot löytävät kyllä kaikki 
virheet.”

”Suomi on minulle ymmärtämisen kieli, vaikka 
luenkin paljon teoksia alkukielillä.”

HENKILÖKOHTAINEN PROSESSI. Pajunen tekee 
mieluusti töitä öisin, usein niin, että television 
ääni pitää seuraa. Jos on kiire, on hiljaisuus paras 
äänimatto.

”Olen hidas tekemään raakakäännöstä, sillä 
ratkaisen ongelmakohdat aina saman tien.”

Jos jumia ei ratkaise, se jää roikkumaan.
”Välillä täytyy pitää tauko. Pelaan palikkapeliä 

tai tiskaan.”
Kun jumi on ratkaistu, siihen ei tarvitse enää 

palata ja viimeistelyn voi silloin tehdä nautiskellen. 
Kieli on suomentajan työkalu, mutta se on myös 
leikkikalu. 

”Varsinkin jos kyseessä on kielileikki, sanava-
linta on oleellista. Joskus huomaan ajattelevani, 
että tästä sivusta tulee todella hyvä."

”Voin myös kääntää kahdesta eri kielestä yhtä 
aikaa, jos kyseessä on eri kirjallisuuden lajit. Se puh-
distaa aivoja.”

Kääntäminen on ajatustyötä ja sangen henki-
lökohtainen prosessi. Jenny Erbenbeckin Mennä, 
meni, mennyt -teoksessa päähenkilöiksi nousevat 
nimettömät pakolaiset; mistä ja miksi he tulevat.

”Kun menee kirjailijan ja hänen keksimiensä 
henkilöiden maailmaan, tajuaa todellisuuden, missä 
maailmassa ihminen elää.”

IHMISEN ÄÄNI. Ääni paljastaa kirjailijan asenteen, 
hänen tapansa käyttää kieltä.

”Kun kuulee kirjailijan puhetta, vaikka vain, 
miten hän puhuu bolognese-kastikkeen valmistami-
sesta, se helpottaa työtä.”

Herta Müller on itse lukenut kirjojaan äänikir-
joiksi, joita Pajunen on kuunnellut työskennelles-
sään. Ääni on tuttavallinen, kirjailijasta tulee kaveri. 

”Kun löytyy sama aallonpituus, ymmärtää, 
että hän kirjoittaa juuri noin. Eikä enää pelkää 
mokaavansa.”

Etenkin näytelmätekstien suomentamisen se 
tekee helpommaksi.

”Näytelmäkirjailija Oliver Bukowski sanoi 
joskus, että sinä ymmärrät tekstin paremmin kuin 
minä, sillä minähän olen vain kirjoittanut sen.”  

”Jos tätä ammattia jaksaa tehdä, ajattelee 
koskettavansa joitakin ihmisiä sellaisella kirjalli-
suudella, jota he eivät pystyisi muuten lukemaan. 
Haluaisin saada ihmiset paremmin ymmärtämään 
toisiaan. Ehkä se on kuitenkin utopistinen ajatus.”   

 FAKTA 

 Suomennettuja 
romaaneja:
Jenny Erbenbeck: 
Mennä, meni, mennyt 
(Tammi, 2019), 
Stefan Moster: 
Suurlähettilään vaimo 
(Siltala, 2016),
Annett Gröschner: 
Vappuaatto
(WSOY, 2013),
Herta Müller: 
Hengityskeinu 
(Otava, 2010),
Elfriede Jelinek: 
Pianonsoittaja 
(Otava 2005),
 Suomennettuja
näytelmiä:
Oliver Bukowski: 
Tokioon menossa,
Georg Büchner: 
Woyzeck,
Elfriede Jelinek: 
Tuhon enkeli ,
Frank Xaver Kroetz: 
Kiihko,
Lars Norén: 
Bobby Fisher 
asuu Pasadenassa
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  Pajusen työti-
la on nurkkaus 
kirjahyllyn vie-
ressä omassa 
kodissa.



TÄLLÄ PALSTALLA MINNA SUIKKA PYYHKII PÖLYT YHDESTÄ KIRJASTON UNOHDETUSTA 
HELMESTÄ. TŠEKKILÄISESSÄ SATIIRIHELMESSÄ ON KAIKKI KULTTIROMAANIN AINEKSET. 

M
akaabari rakkausro-
maani irvailee niin 
romantiikan senti-
mentalismille, goot-
tilaisen romaanin 

kuvastolle kuin vuosisadan alun 
Itävalta-Unkarin aateliston rap-
piollekin. Postuumisti kirjailija 
Ladislav Klíman kuolinvuonna 
1928 ilmestynyt teos unohtui 
maailmansodan myllerryksiin, 
ja se löydettiin uudelleen koti-
maassaan 1960-luvulla.  

Kouvolan pääkirjastossa 
erikoinen kertomus on viime 
aikoina lähinnä pölyttynyt 
hyllyssä. Johtava informaatikko 
Tuomas Kunttu pitää teosta 
enimmäkseen unohdettuna. 
Toivonpilkettäkin on silti: 
yksittäinen asiakas on sentään 
lainannut Kouvolassa teoksen 
pitkän ruususen unen jälkeen. 

Romaanin tapahtumat 
käynnistyvät, kun vaikutus-
valtainen, mutta elämässään 
eksyksissä oleva Ruhtinas 
Sternenhoch ihastuu Hel-
ga-nimiseen nuoreen naiseen. 

Hätäisesti solmitun avioliiton 
haavekuvat haihtuvat nopeasti: 
eteerisestä lumoojattaresta 
kuoriutuu julkea paha henki, 
joka löylyttää ja nöyryyttää 
Sternenhochia paholaismaisella 
käytöksellään. Mielipuolinen 
rakkaus ajaa ruhtinaan sadis-
tiseen kuolemantanssiin, jossa 
totta ja houretta on vaikeaa 
erottaa toisistaan.  

Teokselle voi hakea vertai-
lukohtaa niin Kafkasta kuin 
kunnon sotamies Švejkistäkin. 
Klíma laittaa romanttisen rak-
kauden ihanteet, aateliston seu-
raelämän ja kauhuromanttisen 
estetiikan tšekkiläisen satiiripe-
rinteen lihamyllyyn ja tiristää 
esiin kiihkeän genrekudelman. 

Lopputuloksena on Goet-
hen Nuoren Wertherin kärsi
mysten vääristynyt irvikuva. 
Ruhtinas Sternenhochin kärsi
mykset ei sovi kenelle tahansa, 
mutta tarjoaa filosofissävyisestä 
kaunokirjallisuudesta kiinnos-
tuneille uskalikoille palkitsevan 
lukukokemuksen.  

AATELISEN 
HILLITÖN PIINA  

Ladislav Klíma: Ruhtinas Sternenhochin 
kärsimykset – groteski romaani (Like, 1994, 
suom. Markku Tuiskula). Lainattu yhteensä 
15 kertaa, viimeksi helmikuussa 2019. 

A 
sioin erään kauppakes-
kuksen kirjakaupassa. 
Ovella olivat vastassa 
pehmoeläimet, tarjottimet 
ja pöllönmuotoiset mukit. 

Vähän kauempaa löytyivät tekokukat, 
peltipurkit, hajukumit, muovailuvahat 
ja glitter-liimat. Kysyessäni myyjältä 
mistä löytäisin kirjan nimeltä Taltuta 
klassikko, hänen pälyilevä katseensa 
kertoi, ettei hän ollut koskaan kuul-
lutkaan kyseisestä Finlandia Junior 
-ehdokkaasta.  

Jäin kaipaamaan kirjakauppaa, 
joita löydän enää vain ulkomailta. 
Kauppaa, jossa henkilökunta tuntee 
tuotteensa, jossa voi tehdä yllättäviä 
löytöjä, jossa kirjat ovat houkutte-
levasti esillä, jossa on rauhallista ja 
sokkeloista ja jonka ikkunalaudalla voi 
nähdä nukkumassa jopa kissan. Jos 
haluaa päästä käymään sellaisessa, voi 
etsiä käsiinsä jonkun näistä. Tai sitten 
voi mennä kirjastoon. 

KIRJA-
KAUPPA-
NOSTALGIAA 

MARIKA HELOVUO ON KIRJALLISUUSKOULUTTAJA, JONKA MISSIO ON SAADA KAIKKI 
LUKEMAAN ENEMMÄN. VAPAA-AJALLAAN HÄN MIELUITEN BLOGGAA, KOKKAA JA LUKEE.

MILLAISTA ON OLLA antikvariaatin pitäjä Amazo-
nin aikakaudella? Ei ainakaan sellaista, että istutaan 
rätisevän tulen ääressä nojatuolissa tohveleihin 
puetut jalat nostettuina ylös ja poltetaan piippua 
samalla kun hurmaavia asiakkaita virtaa paikalle 
käymään älykkäitä keskusteluja ja jättämään kah-
malokaupalla käteistä. Se on ennemminkin jatkuvaa 
kärvistelyä, josta selviää vain rakastamalla työtään. 

Shaun Bythell pyörittää käytettyjen kirjojen 
kauppaansa Skotlannissa ja kertoilee tässä päiväkir-
jamuotoisessa teoksessaan leppoisasti ja humoristi-
sesti arkisista sattumuksista liikkeessään. Amazon 
aiheuttaa jatkuvaa päänvaivaa, samoin kuin myös 
jotkut asiakkaat merkillisine päähänpinttymineen. 
Rauhallinen ja letkeän meditatiivinen teos.  

SYLVIA BEACH PERUSTI englanninkieliseen kir-
jallisuuteen keskittyvän kirjakauppansa Pariisiin 
Seinen vasemmalle rannalle uskaliaasti nuorena 
naisena vuonna 1919. Vielä nykyäänkin vanhan-
aikaista tunnelmaa huokuva kauppa hurmaa kävi-
jänsä, vaikkei se olekaan enää se sama puoti, jossa 
James Joyce, Ernst Hemingway ja muut tuon 
ajan kuuluisuudet viettivät aikaansa.  

Muistelmateoksessaan Beach kertoo kauppansa 
tarinan. Vaikkei kirja ole kerronnallisesti kovinkaan 
kummoinen, siinä on kuitenkin oma viehätyksensä, 
joka syntyy hauskoista anekdooteista. Suuressa 
osassa on myös James Joycen Odysseuksen kustan-
nusprosessin kiinnostava kuvaus.  

HELSINGIN KESKUSTAN Akateemisen kirjakaupan 
pitkäaikainen johtaja Stig-Björn Nyberg tuntee 
kotimaisen kirjakauppakentän läpikotaisin: ehtihän 
hän työskennellä legendaarisessa Kirjatalossa 40 
vuotta ennen eläköitymistään. Suorapuheisessa 
muistelmateoksessaan hän käy läpi niin henkilö-
kohtaisen työhistoriansa kuin alan mullistuksetkin. 

Nyberg ei säästele sanojaan eikä mielipiteitään. 
Hän lataa täydeltä laidalta sekä kehut että haukut. 
Häneltä riittää arvostusta niitä kohtaan, jotka teki-
vät työtään rakkaudesta kirjoihin ja asiakaspalvelun 
laatuun, mutta niitä kohtaan, jotka aiheuttivat Poh-
joismaiden suurimman ja kauneimman kirjakaupan 
rappion ja tuhon, häneltä ei ymmärrystä heru. 
Loppua kohden yhä pessimistisemmäksi yltyvä teos 
on silmiä avaava kurkistus kirja-alan kurimukseen.

Shaun Bythell: 
Elämäni kirjakaup-
piaana (Kirjapaja, 
2019, suom. Jaana 
Kapari-Jatta) 

Sylvia Beach: Sha-
kespeare & Company 
(Tammi, 2003, suom. 
Ruth Routa ja Heikki 
Karjalainen) 

KIRJAVINKKARI

Stig-Björn Nyberg: 
Kirjatalossa – muis-
toja kirja-alalta ja 
vähän muualtakin 
(Otava, 2017) 

UNOHDETTU HELMI
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kovin paljon. Ehkä syynä on vääristynyt 
mielikuva kirjastotyöstä.  

Kirjastotyön brändi on jäänyt vuosi-
kymmeniä jälkeen kirjaston nykyisestä 
toiminnasta. Monet luulevat kirjasto-
työn olevan seisomista asiakaspalvelu-
pisteessä, koska se on työtä, joka näkyy 
asiakkaille. Edelleen kirjasto mielletään 
kirjahyllyiksi ja hiljaisuudeksi. Tämä 
vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä kirjas-
totyöopintoihin hakeutuu.  

KIRJASTOPALVELUJEN laaja-alaisuus 
vaatii myös kirjaston työntekijöiltä mo-
nipuolisia taitoja. Kokoelmatyön lisäksi 
kirjastoissa on paljon tapahtumatuotan-
toa, asiakaskoulutusta ja monenlaista 
opastamista. Monissa kirjastoissa asi-

akkaat voivat tehdä musiikkia tai elokuvia, pelata, 
kokeilla uutta teknologiaa. Listaa voisi jatkaa.  

Alalle tarvitaan yhä enemmän sosiaalisia ja 
ulospäin suuntautuneita ihmisiä, jotka ovat innos-
tuneita vetämään ryhmiä ja opastamaan asiakkaita. 
Kirjastoa kannattaisikin markkinoida työpaikkana, 
jossa voi tehdä monipuolista kulttuurityötä kuukau-
sipalkalla. Se on paitsi totta, myös kiinnostavaa ja 
innostavaa.  

KULTTUURITYÖTÄ 
KUUKAUSIPALKALLA 

O
len ammatinvaihtaja. Seitse-
män vuotta sitten vaihdoin 
tutkijasta kirjastonhoita-
jaksi. Kouluttauduin työn 
ohella, koska halusin toisen 

ammatin. Tutkijana palkkani riippui 
aina ulkoisesta rahoituksesta. Jos ei 
saa rahoitusta, ei saa palkkaakaan. Olin 
onnekas ja pääsin osaksi aktiivista tut-
kijaryhmää, eikä minulla ollut lainkaan 
työttömyyspätkiä 15 vuoden aikana.  

Halusin kuitenkin taloudellisesti 
vakaata työtä kulttuurin parissa. Yleinen 
kirjasto oli täydellinen ratkaisu, sillä 
paitsi kulttuuria, rakastin myös ajatusta 
yleisen kirjaston tasa-arvoisuudesta. Kir-
jastoon voi tulla kuka tahansa ja saada 
käyttöönsä kaikki kirjaston aineistot, 
tilat ja palvelut ilmaiseksi. Arvostin myös ajatusta 
siitä, että yksi kirja kiertää kymmenillä ihmisillä. 
Kirjasto on yksi tärkeimmistä jakamistalouden ja 
kierrättämisen instituutioista.   

KIRJASTOSSA OLEN SAANUT TEHDÄ monipuolista 
ja kiinnostavaa kulttuurityötä kuukausipalkalla. 
Mietin joskus, miksi kirjastoalalle ei ole enemmän 
tunkua, vaikka säännöllistä tuloa ja vakituista työtä 
tarjoavia kulttuurialan työpaikkoja ei Suomessa ole 

KOLUMNI

Hanna
Kaisti 
Kirjoittaja on 
informaatik
ko Hämeen
linnan 
kau pun gin
kirjastossa.
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UUTTA 
OPPIMASSA 

A ikoinaan yleisessä kirjas-
tossa sain sellaisen ohjeen, 
että jos asiakas tuo tiskille 
sienen ja kysyy, onko se syö-
tävä, kirjastoihminen ei ota 
tähän kantaa vaan johdattaa 
sienikirjahyllyn luokse.” 

Näin Tekijänoikeuden tietokeskuksen infor-
maatikko Anne Holappa vastaa sähköpostitse 
tiedustellessani, voisimmeko puhua juttukeikan 
yhteydessä myös kirjastoa koskevista tekijänoike-
usasioista. Hän tähdentää, ettei ole lakimies. Aluksi 

tehtävään hakeminen mietitytti. 
”Mietin toki, miten pärjään. Mutta lopulta 

ymmärsin, että minun osaamiseni on kir-
jastoalan asiantuntijuus. Osaan järjestää 
kokoelmat, laittaa aineiston esille ja 

prosessoida sitä. Se on se osaaminen, 
jota myyn työnantajalle.” 

HARVINAISTA MATERIAALIA. Työskennelles-
sään Tekijänoikeuden tietokeskuksessa Holappa on 
hankkinut vähitellen yleiskäsityksen siitä, millaista 
tietoa tekijänoikeudesta tuotetaan. Hän käy läpi 
kuukausittain esimerkiksi kaikki tietokeskukselle 
tilatut, tekijänoikeusasioita koskevat julkaisut ja 
asiasanoittaa ne järjestelmään. Kenttää seuraamalla 
oppii nopeasti tunnistamaan ketkä tai mitkä aihe-
piirit ovat olennaisia. 

ERIKOISKIRJASTOISSA KIRJASTOALAN 
AMMATTILAINEN PEREHTYY JOSKUS ITSELLEEN 
TÄYSIN UUTEEN ALAAN. TÄMÄN MYÖS 
INFORMAATIKKO ANNE HOLAPPA ON KOKENUT. 

teksti ja kuvat  Juho Liukkonen

HENKILÖ

”
Yksin kirjastossa 
-juttusarjassa vierai-
lemme kirjastoissa, 
joissa töitä tehdään 
yksin.

Tekijänoikeuskenttä onkin sikäli kiinnostava, 
että se laajenee alati. 

”Luokittelussa yleisen tekijänoikeutta koskevan 
kirjallisuuden lisäksi luokkina ovat maakohtainen 
tekijänoikeuskirjallisuus, esimerkiksi 310-GH 
Tekijänoikeus - Ghana. Meiltä voi löytyä hyvinkin 
harvinaisista maista alaan liittyvää aineistoa. Olen 
yrittänyt huolehtia, että kokoelma on kattava.” 

Tietokeskuksessa on myös aineistoa varsi-
naisen tekijänoikeuden lähialoilta, esimerkiksi 
viestintäalalta ja teollisuusoikeudesta, joka käsittää 
tavaramerkit ja patentit. Toimenpiteitä vaativaksi 
kaatoluokaksi on muodostunut ”Muu kirjallisuus”. 

”Tähän osastoon sopivaa kirjallisuutta ilmestyy 
enemmän ja enemmän, kuten esimerkiksi teko älyä, 
koodausta ja jakamistaloutta koskevaa kirjalli-
suutta kuin myös lohkoketjuteknologiaan liittyvä 
keskustelu.” 

ASIAKKAAT HUKASSA. Haastattelu keskeytyy 
hetkellisesti, kun asiakas saapuu paikalle ja toteaa, 
ettei Teoston vastaanotossa ollut ketään. Asiakas 
jättää Holapalle uuden musiikkijulkaisunsa, jonka 
toivoo toimitettavaksi samassa rakennuksessa 
sijaitsevan Teoston työntekijälle. Holappa lupaa 
auttaa asiassa. 

Holappa kertoo, että heidän kirjastossaan 
fyysiset käynnit voidaan kuukauden aikana laskea 
sormilla. Syyksi tähän Holappa arvelee, että huoli-
matta sijainnista Helsingin ydinkeskustassa, Teki-
jänoikeuden tietokeskus on hitusen piilossa. Sisälle 
pitää osata suunnistaa vastaanoton ohi. 

Yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse 
sekä netin kautta Holappa saa kuitenkin runsaasti. 
Usein Holapalta pyydetään apua myös asioissa, 
johon hänellä ei itsellään ole asiantuntemusta. 
Silloin hän pyrkii vähintäänkin ohjaamaan henkilön 
asiantuntevalle taholle. 

Eikä ole harvinaista, että kaukolainoja tehdään 
kirjastosta joka puolelle Suomea. Vilkkaimmillaan 
kirjastosta lainataan teoksia silloin, kun tekijänoi-
keusopintoja tentitään esimerkiksi yliopistoissa. 

VASTUU INNOSTAA. Erikoiskirjastossa työskentely 
edellyttää työntekijältä paljon. Työnkuva laajenee 
usein kirjastoalan ulkopuolelle. Holappa on käy-
tännössä tehnyt työtä liki viisi vuotta täysin yksin. 
Perinteisen kirjastotyön lisäksi Holappa hoitaa 
myös yhdistyksen viestintää ja toimii yhdistyksen 
sihteerinä. 

Kirjastotyössä hänen peräänsä ei huudella ylem-
miltä portailta, sillä hänen asiantuntemukseensa 
luotetaan vahvasti. Tämä ei Holappaa jännitä. 
Määrätietoisuus auttaa pitkälle. 

”Asiakas tulee aina ensin tärkeysjärjestyksessä. 

Pyrin hoitamaan asiakasta koskevat asiat ensim-
mäisenä, tehokkaasti ja hyvin. Silloin jää muut 
jutut. Tämän jälkeen tulee tärkeysjärjestyksessä 
kokoelmaan liittyvät asiat.” 

Vastuu innostaa Holappaa, mutta hän myöntää, 
että kirjastoa koskevat uudistukset ja toiminta on 
suunniteltava yksin. Hän myöntää toivovansa toisi-
naan, että voisi pallotella ajatuksia jonkun kanssa. 

SYVÄ PÄÄ. Holappaa huolettaa yleisesti ottaen 
erikoiskirjastojen tulevaisuus. Niihin on kerätty 
suuri osa tietokirjallisuuden ”syvästä päästä”, jota 
ei muista kirjastoista Suomessa löydy. Arvostus 
erityiskirjastoja kohtaan on yleisesti ottaen hiipu-
massa lakkautusten, yhdistämisien ja supistamisien 
vuoksi. Lisäksi pienet erikoiskirjastot ja niiden 
olemassaolo ylipäätään ovat huonosti tunnettuja. 

Holappa pitää tätä kehityssuuntaa surullisena. 
Holappa arvelee, että taustalla voi olla, että etenkin 
tutkimustietoa tuotetaan yhä enemmän ensisi-
jaisesti digitaalisesti ja artikkelipohjaisesti. Tämä 
saattaa houkutella leikkaamaan tilakustannuksista. 

”Kirjastoille voi tuottaa haasteita osoittaa hyö-
dyllisyytensä kokonaisuudessa, jos katsotaan vain 
tuloja ja menoja”, Holappa pohtii. 

Hän kertoo pyrkivänsä miettimään työn saralla 
jatkuvasti, kuinka omaa erikoiskirjastoa voisi vielä 
parantaa. 

”Meillä on meneillään eräänlainen murroskausi. 
Esimerkiksi ennen asiakasmääriä ei laskettu. Olen 
ryhtynyt tekemään sitä tänä vuonna.” 

”Yhdistyksessä on ollut puhetta kirjaston 
käyttäjäintensiteetistä. Olen miettinyt, että tästä 
pitäisi olla jotain faktaa tueksi. Ei voi tietää, ellei ole 

 FAKTA 

 Suomen Tekijänoike-
udellinen Yhdistys on 
aatteellinen yhdistys. 
Sen tehtävänä on 
toimia tekijänoikeuksiin 
erikoistuneiden laki-
miesten ja asiantuntijoi-
den puolueettomana 
keskustelufoorumina. 
 Alun perin Teoston 
yhteyteen perustettu 
kirjasto on toiminut 
vuodesta 1993 alka-
en osana Suomen 
Tekijänoikeudellisen 
Yhdistyksen toimintaa. 
 Kirjaston kokoelmissa 
on noin 5 000 kirjaa ja 
noin 1 000 kappaletta 
avoimia e-julkaisuja 
sekä noin 15 000 teki-
jänoikeusalan artikkeli-
viitettä.
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TARKOITUKSENI EI OLE nyt moittia 
herätelainaajaa. Molempia palvelutapoja 
tarvitaan, molemmat toteuttavat kir-
jaston ydintehtäviä. Toki jos varaamalla 
lainaaminen yhä suuresti yleistyy, jos-
sain vaiheessa kirjastojen on arvioitava 
uudelleen palvelumallejaan.  

Kustannuslaskelmia olennaisempaa 
on hyväksyä, että ”klikkaa ja keräile” 
-toimintamalli on olennainen ja yhä 
yleistyvä osa nykypäivän kulutuskäyt-
täytymistä. Kirjastoille voisi siis sanoa 
kuten Jeesus Paavalille Damaskoksen 
tiellä: ”Työläs sinun on potkia tut-
kainta vastaan”. Isoja trendejä vastaan 
kamppaileminen on yleensä tuomittu 
epäonnistumaan. 

Ajattelu kannattaa kääntää toiseen 
suuntaan: miten voisimme hyötyä tren-
distä ja paremmin palvella asiakkaita, 
jotka haluavat käyttää kirjastoa näin? 
Voimmeko nopeuttaa varausten matkaa 
noutokirjastoon? Minkälainen tapa 
ilmoittaa varauksista on paras? Minkä-

laisen kunnianhimoisen palvelulupauksen voimme 
antaa, johon asiakkaamme myös voivat luottaa?  

ILMAISISTA 
VARAUKSISTA TULI 
UUSI NORMAALI 

U
usi kirjastolaki toi ilmaiset 
varaukset kaikkiin Suomen 
kirjastoihin. Pari vuotta on 
kulunut, ja ilmaisista varauk-
sista on tullut uusi normaali. 

Vai onko? 
Kriittisiä puheenvuoroja kuulee 

edelleen. Varaamalla tehtyjä lainoja 
on kuvailtu ”kalliiksi lainoiksi”, koska 
varausten käsittelyyn kuluu niin paljon 
työaikaa. Kirjaston työntekijöiden 
pitää hakea varauslista, lähettää niteet 
noutokirjastoon ja järjestää ne varaus-
ten noutohyllyyn. Siinä välillä aineistoa 
lajitellaan yhden tai useamman kerran. 
Parempi olisi, jos asiakas matkustaisi itse 
kirjastoon, hakisi haluamansa hyllystä 
itse ja vielä lainaisikin omatoimisesti. 

TÄMÄ EI OLE KOKO KUVA. Varaaja on 
ensinnäkin löytänyt kiinnostavan teok-
sen omatoimisesti. Hän ei etsi virikkeitä 
kirjaston suositteluista, näyttelyistä ja 
esittelyistä – hän tietää mitä haluaa. 
Hän ei tarvitse järjestettyä avokokoelmaa, jossa voi 
kuljeskella ja katsella. Hän ei tarvitse luokkien ja 
aakkosten mukaan järjestettyjä hyllyjä, joista pystyy 
teoksen löytämään. 

Varaajan kannalta hänen varaamansa teos voisi 
olla missä vain – yhtä hyvin vaikkapa taloudellisessa 
varastotilassa, juoksevalla numeroinnilla järjes-
tettynä, kiskojen päällä pyöriviin arkistohyllyihin 
hyllytettynä. 

Näin ajateltuna kirjaston avokokoelmia käyt-
tävä herätelainaaja se vasta kalliiksi tulee. Häntä 
varten tarjotaan siistit tilat kalliissa kiinteistöissä, 
hänelle tarjotaan järjestetty kokoelma, häntä palve-
lee esillepano. 

KOLUMNI

Miika 
Miettunen
Kirjoittaja 
toimii 
kokoelmista, 
aineistohan
kinnasta ja 
logistiikasta 
vastaavana 
kirjastopalve
lupäällikkönä 
Espoon kau
punginkirjas
tossa. 

VARAAMALLA TEHTYJÄ LAINOJA 
ON KUVAILTU ”KALLIIKSI LAINOIKSI”, 
KOSKA VARAUSTEN KÄSITTELYYN 
KULUU NIIN PALJON TYÖAIKAA. ”

USKONTO JA FILOSOFIA EIVÄT INNOSTA VAKAVASTI 
SAIRAITA. HEITÄKIN KIINNOSTAVAT DEKKARIT. 

teksti ja kuvat  Anneli Lenkkeri

Satasairaalan kirjastossa riittää vipinää. 
Lehtihyllyjen edessä olevan pöydän ää-
rellä vaihdetaan kuulumisia ja selaillaan 
aikakauslehtiä. Lainaus tiskillä kysellään 
varattujen kirjojen saapumisesta. Lasten-

kirjahyllyn ääressä sairaalan työntekijä lainaa kirjoja 
mummolaan yökylään tulevalle lapsenlapselleen.  

Kirjastonhoitaja Jaana Saherma kertoo 
sairaalakirjaston olevan melkein kuin mikä tahansa 
lähikirjasto. Se vain sattuu olemaan sairaalassa. 

”Yksi tärkeä ero muihin kirjastoihin verrattuna 
on se, että käymme potilasosastoilla kirjavaunui-
nemme. Viemme kirjaston niiden ihmisten luokse, 
jotka eivät itse pääse tulemaan kirjastoon.”  

”Tosin vanhoja kiertoaikatauluja emme enää 
pysty pitämään, sillä kirjastossa on töissä enää minä 
ja osa-aikainen työntekijä. Silloin kun olemme mo-
lemmat paikalla, voi toinen meistä lähteä toivotta-
vasti useamman kerran viikossa osastokierrokselle.” 

Sairaalakirjaston toiminta painottuu nykyään 
enemmän kirjastotilaan. Sitä käyttävät niin sairaalan 
potilaat, henkilökunta kuin ulkopuolisetkin. Asiak-
kaissa on paljon odottelijoita: erilaisissa kokeissa 
kävijöitä, potilaiden saattajia, taksinkuljettajia, 
kyytiä odottelevia. Sairaalan lähiympäristössä asuvat 
puolestaan käyttävät kirjastoa lähikirjastonaan. 

”Kaikki ovat tervetulleita. Tänne on lyhyt kävely-
matka esimerkiksi viereisen Diakonialaitoksen palve-
luasunnoilta, joissa asuu monia kovia lukijoita.” 

Saherma sanoo henkilökunnan käyttävän kir-
jastoa erityisesti noutopisteenä, josta voi kätevästi 
hakea netin kautta tilatun aineiston työmatkalla. 

LUE KOTONA LOPPUUN. Satasairaalan kirjasto on 
Porin kaupunginkirjaston toimipiste, mutta sairaan-
hoitopiiri tarjoaa sille tilat sekä osa-aikaisen työnte-
kijän panoksen. Kirjasto kuuluu Satakirjastoihin. 

”Potilaiden ei tarvitse miettiä, saavatko he luet-
tua kirjan loppuun sairaalassa. He voivat palauttaa 

kirjan lähikirjastoonsa koko Satakunnan alueella.” 
Saherman mukaan potilaiden lempilukemista 

ovat dekkarit. Vakavasti sairaat eivät lainaa syvällistä 
filosofiaa tai uskonnollista materiaalia, vaikka niin 
voisi luulla.  

”Kymmenen kärjessä -listamme on sama kuin 
kaupunginkirjastoissa yleensäkin. Viihdekirjallisuus, 
romantiikka ja dekkarit ovat kestosuosikkeja.”  

”Etenkin pohjoismaiset dekkarit kuten läckbergit 
ja nesbøt ovat olleet luetuimpia kirjoja myös meillä.” 

Saherma kertoo itseään joskus hirvittävän, mi-
ten paljon toisissa nykydekkareissa on väkivaltaa.  

”Hoitajat ja potilaat tykkäävät lukea niitä. Yritän 
siinä välissä kaupata joskus jotain vähemmän hurjaa 
luettavaa, mutta heikoin tuloksin”, kirjastonhoitaja 
sanoo ja muistaa sitten, että kyllä huumoripitoisia-
kin dekkareita on suosittu. Muun muassa Minna 
Lindgrenin Ehtoolehto-sarjaa luettiin muutama 
vuosi sitten ahkerasti. 

Kevyelle ja nokkelalle, helppolukuiselle kirjalli-
suudelle on jatkuva tarve. Scifiä ja kauhua sairaala-
kirjastosta puolestaan löytyy aika vähän. 

KIRJOJA LÄÄKÄREILLE. Omassa hyllykössään on 
luokka 59 Lääketiede. Terveydenhoito. Siitä lainaa-
vat potilaiden ja henkilökunnan lisäksi myös alan 
opiskelijat. Sairaalassa on myös lääketieteellinen 
kirjasto henkilökuntaa varten. 

Vieraskielinen kirjallisuus on saanut lisää tilaa, 
sillä nuoret kirjastonkäyttäjät lukevat yhä enene-
vissä määrin englanninkielistä kirjallisuutta. Lisäksi 
sairaalassa on töissä ja hoidettavina vieraskielisiä.  

Saherma toteaa Satasairaalan potilaskirjaston 
voivan hyvin. Laajenevan sairaalan lisäksi myös sen 
kirjaston asiakaskunta on kasvanut.  

”Kirjasto on tärkeä sairaalan oheispalvelu. 
Nykyään uusiin julkisiin rakennuksiin varataan yksi 
prosentti kustannuksista taiteelle. Kuvataiteen, 
sairaalaklovnien ja -muusikoiden lisäksi kustan-
nuksiin pitäisi sisältyä myös kirjallisuus ja sairaa-
lakirjastot, jotka auttavat yhtä lailla toipumaan ja 
voimaantumaan.” 

”Kun potilaiden valinnanvapautta valita hoi-
topaikkansa lisätään, sairaanhoitopiirien ja sai-
raaloiden on yritettävä pärjätä kilpailussa. Tällöin 
oheispalvelut nousevat uuteen arvoon.” 

Saherman visiossa sairaalan sisääntuloaulasta 
voitaisiin tehdä näyttävä tila, jonne kirjaston lisäksi 
saataisiin mahdollisimman monia oheispalveluita 
samaan paikkaan. Kirjaston lisäksi sieltä löytyisivät 
ainakin kahvio, neuvonta, apteekki, kukkakauppa ja 
kioski.  

”Hiljainen tila puuttuu tällä hetkellä, ja sitä ovat 
asiakkaat kovasti toivoneet. Sellainenkin voisi toimia 
juuri sairaalakirjaston ohessa.”   

Romantiikka vetoaa 
sairaalan kirjastossa 
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  Kirjasto tulee 
asiakkaan luo. 
Kirjastonhoi-
taja kirjakär-
ryineen on 
odotettu vieras 
Satasairaalan 
eri osastoilla.  
Kirjakärryt ovat 
Jaana Saher-
man suunnitte-
lemat ja paikal-
lisen puusepän 
toteuttamat.  
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Tällä pitäisi pärjätä kuukausi 
KORKEAKOULUTETTU KIRJASTOTYÖN 
AMMATTILAINEN ON KYLLÄSTYNYT ANTAMAAN 
TYÖTÄÄN LAHJAKSI. 

Palkkapäivä. Kun pakolliset maksut ovat 
livahtaneet tililtä, tuijotan epäuskoisena 
saldoa. Tälläkö pitäisi pärjätä kuukausi? 
Miksi palkka ei riitä enää edes elinkustan-
nuksiin? 

Omassa virassani kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto ja täydet kirjastoalan 
opinnot. Käytännössä ne eivät riitä mihinkään. 
Työn vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja osaamista 
täytyy päivittää. Miksi siitä ei makseta? 

Soitan kunta-alan asiantuntijoiden Kumulan 
toiminnanjohtajalle Jussi Närille. Hän tunnistaa 
tilanteen. 

”Ongelmana on, että kirjasto näyttäytyy kan-
salaisille ja kuntalaisille kokoelmana ja rakennuk-
sena. Ei nähdä sitä, että palvelut tuottaa korkeasti 
koulutettu henkilöstö. Heillä on erityisosaamista, 
josta kannattaisi pitää kiinni ja josta tulisi maksaa.”, 
Näri sanoo. 

Hänen mielestään kirjastoalan palkat ovat ”niin 
penni” kunnan menoissa. Niistä säästämällä ei 
kuntataloutta paikata.  

”Ajatellaan vaikka Oodia, joka on kirjastolaitok-
sen kruununjalokivi ja josta jopa New York Times 
ja The Gurardian kirjoittavat. Siellä on studioita ja 
muita tiloja, ja työ vaatii monenlaista erityisosaa-
mista. Mistä saadaan henkilökuntaa, jos palkkoihin 
ei panosteta?”

Närin mielestä pulma on siinä, että kulttuuri-
sektorilla on monia naisvaltaisia ja korkeakoulu-
tusta vaativia aloja, joiden palkkaan ”ei ole saatu 
lapioitua lisää”. Jos palkka ei riitä elinkustannuk-
siin, se on liian pieni. 

”Pitäisi saada lisää lihasta nyrkkiin. Se tar-
koittaa yhteistä, sopimuskausien yli ulottuvaa  
palkkaohjelmaa kunta-alan korkeasti koulutetuille 
asiantuntijoille. Asiaa kannattaisi pitää esillä, mutta 
kirjastolaiset ovat aika varovaisia.” 

Pidetään siis isompaa meteliä, kollegat! 
”Kai sinä muuten olet soittanut Korpisaaren 

Jaakolle”, Jussi Näri kysyy. 

PALKKA YKKÖSASIA. Kilautan Jaakko Korpisaa-
relle, joka on Akavan Erityisalojen kunta-alan neu-
vottelupäällikkö. Hän on ollut mukana tekemässä 
kuntien korkeakoulutettuja aloja koskevaa palk-
kaohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa kuntien 
naisvaltaisten alojen palkkoja. 

”Palkka on vuoden 2020 ykkösasia”, Korpisaari 
kiteyttää. 

Palkan kehitystä määrittävät neuvotteluvoima, 
ammattien asema ja arvostus sekä lainsäädäntöön 
liittyvät vaatimukset. Kirjastoalalla nämä eivät 
kohtaa. 

”Kirjastoja hypetetään, mutta kirjastotyötä ei 
ole avattu tarpeeksi. Ammattikuvaa pitäisi kiillottaa 
ja terävöittää”, Korpisaari sanoo. 

Hän uskoo, että kulttuuriammatit kiinnostavat 
nuoria ja opiskelupaikoista käydään kovaa kilpailua. 
Siksi kirjastoon halutaan töihin tulevaisuudessakin. 

”Vain parhaat pääsevät sisään yliopistoon. 
Paradoksi on siinä, että kulttuurialoilla ammatti on 
mielenkiintoinen ja työn sisältö hyvä. Palkkataso 
on sitten ihan jotain muuta. Verotuloilla rahoitettu 
palvelu on eri asemassa kuin muut, vaikka työ 
tuottaa hyvinvointia. Eikä työmarkkinaneuvotte-
luissa tunneta solidaarisuutta, luopumista jostakin 
toisten hyväksi.” 

NÄKYMÄTÖNTÄ TYÖTÄ. Yksi osa ongelmaa on 
se, että omatkin kollegani kuuluvat eri liittoihin. 
Soitan hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n 
Keijo Hiltuselle, joka ajaa kirjastovirkailijoiden 
palkka-asioita. 

”Tätä samaa viestiä on tullut aina. Työ on ollut 
jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä siihen vaikut-
taa digitaalisaatio. Mutta kirjastojen työntekijät ovat 
ammatttaitoisia ja kunnianhimoisia. He venyvät.” 

”Kirjastot tekevät vaikuttavaa, mutta näkymä-
töntä työtä. Yhteiskunnallinen henki on nyt sellai-
nen, että sitä ei nähdä. Silti kirjastolta odotetaan 
laajaa repertuaaria ja palvelukykyä”, Hiltunen sanoo 
ja viittaa Suomen kirjastoseuran viime kevään 
työntekijätutkimukseen.  

Vuonna 2018 suomalaisten mediaanipalkka 
oli 2 800 euroa kuussa. Kirjastoalan palkat eivät 
yllä siihen. Siksi minunkin palkkani ostovoima on 
oikeasti vähentynyt. 

”Neuvottelujen tavoitteena voisi olla, että pääs-
täisiin edes mediaanipalkkaan”, Hiltunen sanoo. 

Hiltunen ei oikein usko kattavaan palkkaoh-
jelmaan. Itse asiassa se ärsyttää häntä, koska ”kir-

teksti  Eeva Kiviniemi

TILASTOT
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nimike    lkm  naisia, %  tehtäväKK kokonaispalkka €/kk
Erikoiskirjastonhoitaja   70  84,3  2 626  2 923
Erikoiskirjastovirkailija   151  70,9  2 286  2 620
Kirjastoapulainen   36  86,1  1 856  1 957
Kirjastoautonkuljettaja   27  14,8  2 058  2 310
Kir.autonkuljettaja-virkailija  42  14,3  2 147  2 353
Kirjastoautovirkailija   12  41,7  2 124  2 370
Kirjastoavustaja   54  81,5  1 841  1 976
Kirjaston johtaja   96  91,7  3 002  3 318
Kirjastoneuvoja   74  67,6  2 196  2 514
Kirjastonhoitaja   528  85,6  2 439  2 677
Kirjastonjohtaja   19  94,7  2 765  2 994
Kirjastopalvelupäällikkö   13  76,9  3 701  4 162
Kirjastopedagogi   48  81,3  2 735  3 139
Kirjastosihteeri   42  92,9  2 168  2 443
Kirjastotoimenjohtaja   85  84,7  3 123  3 499
Kirjastovirkailija   1267  84,5  2 107  2 324
Kirjastovirkailija-kuljettaja  18  16,7  2 144  2 322
Vastaava kirjastonhoitaja  25  84  2 582  2 835
Vastaava kirjastovirkailija  18  77,8  2 222  2 468

jastolaiset lähtevät siihen puolentoista prosentin 
takamatkalta”. Tämä johtuu minuutilleen toteu-
tetusta kikystä, lomarahojen leikkauksista sekä 
työnantajamaksujen siirtämisestä työntekijöille. 

”Pitäisi olla jonkinlainen sivistynyt käsitys 
siitä, kuinka näistä asioista puhutaan. Kohtuulli-
set palkankorotukset vaikuttaisivat kotimaiseen 
kysyntään, joka on viennin ohella tärkeä asia maan 
talouden kannalta”, Hiltunen korostaa. 

”Nyt raha ei pyöri. Toiset jemmaavat sitä, toiset 
yrittävät tulla jotenkin toimeen pienillä tuloilla. 
Yhteiskunta ei toimi normaalisti”, Hiltunen pohtii. 

Hänen mielestään vuoden 1991 lamaa on vie-
tetty henkisesti kohta 30 vuotta – siitä huolimatta, 
että välissä on ollut nousukausia. Työmarkkinaneu-
votteluissa se näkyy niin, että ammattialakohtaiset 
tavoitteet kaatuvat jatkuvasti. 

”Ja kuitenkin me olemme syntyneet maahan, 
jossa on itsestään selvää, että kirjasto on olemassa 
ja kaikki voivat mennä sinne.” 

VAIKEA TEHTÄVÄ. Osa kirjastovirkailijoista kuuluu 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyyn. 
Siksi soitan seuraavaksi Jytyn työmarkkinatutki-
jalle Mari Huuhtaselle.  

Huuhtanen tietää, että kirjastoalan tehtävissä 
vaatimukset ja osaaminen kasvavat, mutta palkka 
ei. Sama ongelma vaivaa hänen mukaansa monia 
muitakin kunta-ammatteja.  

”Kirjastotyön vaativuutta on vaikea tuoda esille. 
Työn vaativuuden arviointia ei ole saatu kunnolla 
toimimaan, vaikka sitä on sovellettu jo kohta 20 
vuotta. Se on keino, jolla palkkaa voitaisiin korot-
taa, mutta kunnissa ei ole jaettavaa.” 

Kattava palkkaohjelma sopisi Huuhtaselle, 
koska sen kautta tunnustettaisiin, että kirjastoam-
mattilaisten palkat ovat liian matalia. Normaalisti 
sopimuksia tehdään pariksi, kolmeksi vuodeksi, 
mutta jo viiden vuoden palkkaohjelma voisi paran-
taa tilannetta. 

Mistä rahat palkankorotuksiin sitten otetaan? 
”Siihen minulla ei ole vastausta. Asia on todella 

hankala”, Huuhtanen sanoo. 

AIVOVUOTO NÄKYVISSÄ. Tarkistan tilini saldon, 
joka on edelleen yhtä säälittävä. Haluan löytää 
ihmisen, joka istuu neuvottelupöydässä päättämässä 
palkastani. Soitan Julkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgre-
nille, joka edustaa noin 200 000 kuntien, valtion, 
kirkon ja yliopistojen palkansaajaa.  Löfgrenin tuoli 
on kunnan pääneuvotteluryhmän pöydässä. 

”Viimeiset kymmenen vuotta korotukset ovat 
olleet äärettömän maltillisia. Epäkohtiin ei ole 
päästy puuttumaan sopimusteitse. Tämä on yhteis-

kunnallinen kysymys: julkisen sektorin aivovuoto 
on jo näkyvissä.” 

Löfgrenin mielestä palkkojen rahoitus on valta-
kunnan tason iso poliittinen valinta. Pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion idea on, että julkiselle sektorille 
kohdennetaan rahaa. Nykyinen käytäntö väheksyy 
korkeakoulutuksen ja osaamisen merkitystä. 

”Me koulutamme ihmisiä, mutta silti julkisen 
sektorin tuottama lisäarvo mitätöidään. Tämä 
on yhtälö, joka ei voi jatkua. Tuntuukin siltä, että 
keskustelun äänensävy on hiukan muuttunut: nyt 
meitäkin ymmärretään.” 

Löfgren muistuttaa, että julkisen sektorin 
henkilöstö maksaa myös veroja ja ylläpitää toimivia 
kotimarkkinoita.  

Kunta-alan työehtosopimus päättyy 31. maa-
liskuuta. Jukon kaikilla sektoreilla on valmisteltu 
yhteiset, selkeät tavoitteet neuvotteluja varten.   

”Lähden neuvotteluihin hyvillä mielin. On ollut 
poikkeuksellisen hieno mahdollisuus tehdä sisäistä 
koordinaatiota.” 

Myös Löfgren painottaa, että julkinen sektori 
lähtee neuvotteluihin takamatkalta. Työnantaja-
puolen viesti taas on, että palkat eivät voi nousta. 

”Tästä on tulossa turbulentti kevät Mutta työtä 
ei pidä pelätä. On myös mahdollista tehdä uudenlai-
sia, luovia ratkaisuja.” 

Miltä sinusta tuntuu, kun istut neuvotteluissa? 
”On se vaativaa. Omat, henkilökohtaiset tunteet 

pitää pystyä sivuuttamaan. Kuntapöydässä ollaan 
aluksi kaikesta eri mieltä. Pikkuhiljaa sitten edetään 
kohti kompromisseja”, Maria Löfgren kuvaa. 

Minä puolestani odotan neuvotteluista konkre-
tiaa: enemmän euroja. Olen väsynyt elämään kädestä 
suuhun enkä haluaisi enää antaa työtäni lahjaksi.   

  Kirjastoammatti-
laisten palkkatauluk-
ko. Luvut ovat vuo-
delta 2018. Lähde: 
Tilastokeskus ja KT 
Kuntatyönantajat.

3 8 3 9



Rahaa tiskiin, kiitos 
ENNEN PALKKANEUVOTTELUA SELVITÄ, PALJONKO 
SAMASSA TEHTÄVÄSSÄ OLEVA TIENAA. 
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VINKIT UUDELLE TYÖNTEKIJÄLLE 

1 Kun pohdit palkkatoivetta uuteen 
työpaikkaan, tee taustatöitä. Onko 
samassa organisaatiossa muita ihmi-

siä vastaavassa työssä? Jos on, paljonko he 
tienaavat? Jos tehtävä on uusi, voit kartoit-
taa vastaavassa työssä olevien tienestejä 
muista organisaatioista esimerkiksi avoimien 
verotietojen avulla. Muista suhteuttaa toive 
omiin työtehtäviisi, omaan kokemukseesi ja 
osaamiseesi. 

2 Seuraa ammattiliittojen palkka-
suosituksia. Soita omaan liittoon ja 
kysy. Monilla foorumeilla puhutaan 

palkoista avoimesti, ja ihmisiltä voi myös suo-
raan kysyä asiasta – jos he eivät halua vastata, 
pakko ei tietenkään ole. 

3 Huomioi myös muut tekijät: onko 
työpaikka julkisella, yksityisellä vai 
kolmannella sektorilla, sijaitseeko 

se pääkaupunkiseudulla vai muualla ja mitä 
muita palkitsemistapoja ja etuja on palkan 
lisäksi tarjolla. Kysy luontoiseduista ennak-
koon tai viimeistään työhaastattelussa ja 
huomioi ne palkkatoiveessasi. 

4 Jos työnkuva ja vastuut eivät ole 
täysin selvillä, voit antaa palkkatoi-
veenasi hintahaarukan. Se osoittaa, 

että olet valmis neuvottelemaan. Neuvotte-
lussa toki kannattaa lähteä liikkeelle palkan 
ylärajasta. 

5 Älä alihinnoittele itseäsi. Jos pyydät 
liian vähän, se vaikuttaa omaan moti-
vaatioosi. Jos et pelon vuoksi uskalla 

laittaa korkeampaa palkkatoivetta, mieti, 
onko pelko hyvä lähtökohta työsuhteelle. 

VINKIT VANHALLE TYÖNTEKIJÄLLE 

1 Palkankorotuksen pyytämiselle luon-
tevia hetkiä ovat esimerkiksi koeajan 
päättyminen, seuraavan vuoden budjetin 

valmistelu, tehtävänkuvan muuttuminen 
tai onnistuneen projektin päättyminen. Jos 
automaattisia ikälisiä ei ole, myös esimerkiksi 
yhden, kolmen tai viiden vuoden työsuhteen 
jälkeen voi olla aika keskustella palkasta. 

2 Jokaisen onnistumisen päätteeksi ei 
kannata mennä pyytämään palkanko-
rotusta, mutta onnistumisista ja oppi-

misestaan on hyvä pitää kirjaa. Se antaa hyvät 
lähtökohdat, kun neuvottelu on edessä. 

3 Kehityskeskustelu ei välttämättä ole 
oikea paikka pyytää palkankorotusta, 
sillä keskustelussa käydään läpi myös 

kehityskohteita. 

4 Harjoittele neuvotteluita vaikkapa ka-
verin tai puolison kanssa ja valmistele 
vastauksesi mahdollisiin vasta-argu-

mentteihin etukäteen. 

5 Älä perustele palkankorotustoivettasi 
sillä, että tarvitset rahaa, vaan keskity 
siihen, mitä arvoa tuot organisaatioon 

ja työyhteisöön. 

6 Pysy rauhallisena, älä kiivastu tai 
uhkaile. Jos palkankorotuspyyntöäsi 
ei hyväksytä, kysy, mitä voisit tehdä 

saadaksesi palkkaa nostettua. 

7 Kysy neuvottelujen alkuun kysymyksiä, 
joihin pomosi vastaa kyllä. Näin saat 
ehkä aikaan positiivisen kyllä-vastaus-

ten kierteen. 

  Vinkit antoi Essi 
Lindberg, joka 
on työskennellyt 
oman talouden 
hallinnan parissa 
sekä ollut aktiivi-
nen keskustelija 
naisten ura- ja 
talousforumeilla 
Ompeluseurassa 
ja Ompeluseuran 
talousguruissa. 
Hän työskentelee 
Palkansaajien 
tutkimuslaitoksel-
la viestintäkoordi-
naattorina. 

Näin neuvottelet palkasta 
POMON LUOKSE EI KANNATA 
MENNÄ TÄYNNÄ TUNTEEN 
PALOA. 

teksti  Ville Vaarne

MIKSI INTOHIMOAMMATEISSA ON VAI-
KEAA PUHUA PALKASTA? 
”Meillä on luterilainen ajatus, että vain vaivaa 
aiheuttavasta työstä pitää maksaa. Jos työ on 
jotain mitä rakastaa, siitä on vaikea pyytää 
rahaa.”

”On kuitenkin harhaa ajatella, että into-
himoammatin pitäisi olla huonosti palkattu 
ammatti.”

MIKÄ ON  SOPIVA ASENNE PALKASTA 
NEUVOTTELUUN? 
”Neutraali ja asiallinen. Älä mene palkkaneu-
votteluun täynnä tunteen paloa. Älä mene 
asenteella, että aiot korjata kokemasi vääryy-
den. Lyö faktaa pöytään: Esimerkiksi vastaa-
vassa asemassa oleva kollega tienaa enemmän 
tai omat tehtävät ovat vaativoituneet.”

KUMPI ON TÄRKEÄMPÄÄ, KOKEMUS VAI 
OSAAMINEN? 
”Yritysmaailmassa suoritukset, eli tehty työ 
on tärkeämpää. Jos pystyy tekemään enem-
män työtä vähemmässä ajassa, sen pitäisi 
ratkaista.”

”Usein kokemus vaikuttaa myös osaami-
sen tasoon.”

MITEN OMAA OSAAMISTAAN VOI NÄYTTÄÄ 
ALALLA, JOSSA EI OLE MYYNTILUKUJA? 
”Jos on tehtävien tasalla oleva esimies, osaa-
mista ei tarvitse todistella, vaan osaaminen 
näkyy päivittäisessä työssä.”

”Jos työntekijä on aina se, joka on pereh-
dyttämässä ja neuvomassa muita, se on selvä 
merkki, että hän osaa parhaiten.”

KANNATTAAKO PALKKANEUVOTTELUISSA 
PYYTÄÄ ENEMMÄN KUIN MIHIN ON VALMIS 
TYYTYMÄÄN? 
”Usein palkka on kompromissi. Harvem-
min saa sitä mitä pyytää. Varsinkin, jos on 
ollut pitkään samassa tehtävässä ja haluaa 
korotusta.”

”On järkevää hakeutua kohti niitä tehtä-
vänimikkeitä, joista saa enemmän palkkaa 
kuin että puhuisi vain rahasta.”

ONKO TYÖPAIKAN VAIHTO PARAS TAPA 
SAADA ENEMMÄN PALKKAA? 
”Usein näin on. Pelkän palkan vuoksi ei 
kuitenkaan kannata irtisanoutua, sillä työn 
palkitsevuus on paljon muutakin kuin raha. 
Etäisyys työpaikalle ja työhyvinvointi vaikut-
tavat myös.”

OSA KIRJASTOIHMISISTÄ TEKEE TYÖTÄ 
VAPAA-AJALLAKIN. ONKO KOHTUULLISTA, 
ETTÄ SIITÄ PYYDETÄÄN JÄLKIKÄTEEN 
PALKKAA? 
”Jälkikäteen palkan tai palkkion pyytäminen 
on hankalaa. Työstä ja palkasta sovitaan 
etukäteen.”

PALKASTA NEUVOTTELEMINEN ON VAI-
KEAA, JOTEN MIKÄ SAA IHMISIÄ LOPULTA 
RYHTYMÄÄN SIIHEN? 
”Moni työntekijä ajattelee, että palkka on 
ihmisarvon mitta, mutta ei se ole. Palkalla ei 
valitettavasti ole tekemistä sen kanssa, että 
arvostetaanko sinua työssä.”

”Palkka on vain korvaus työpanoksesta, 
käytetystä ajasta ja osaamisesta. Palkka ei 
usein edes ole esimiesten käsissä. Oikeuden-
mukaisuus on hyvä lähtökohta hakea palkkaa. 
mutta se ei ole, että rakennan omakotitaloa ja 
tarvitsisin lisää rahaa.”
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  Kysymyksiin 
vastasi tieto-
kirjailija ja johdon 
valmentaja Kati 
Järvinen. Hän on 
kirjoittanut kirjat 
Mielekäs työ – 
Uuden ajan ura-
opas (2012), Työn 
mielekkyyden joh-
taminen (2014) ja 
Pelko pois: kohti 
rohkeaa johtamis-
ta (2019). 
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HÄMEENLINNASSA OPASTEITA SUUNNITELLESSA 
TÄRKEIMPIÄ VÄLINEITÄ OLIVAT PUHELIMEN 
KAMERA, MITTA JA KARTTA.

Kirjaston opasteilta 
vaaditaan paljon 

Opasteille on paljon vaatimuksia. 
Niiden tulisi palvella eri ikäisiä 
asiakkaita, näkö-, kuulo-, ja liikun-
tavammaisia ja muita erityisryhmiä 
sekä suomea taitamattomia. Kai-

ken lisäksi opasteita tulisi voida muuttaa ja siirtää 
tarvittaessa. 

MUUTIMME VÄISTÖTILOIHIN. Hämeenlinnan 
pääkirjasto muutti peruskorjauksen vuoksi väistöti-
loihin edellisvuoden syksyllä.  Kolmasosa kirjaston 
kokoelmasta eli 80 000 nidettä ja muut kirjaston 
palvelut siirrettiin sokkeloisiin väistötiloihin kah-
teen kerrokseen. Hyville opasteille oli tarvetta.  

Väistötilojen väliaikaisuuden vuoksi opasteiden 
suunnittelussa ei ollut mukana arkkitehtiä. Kilpai-
lutuksessa opasteiden tekijäksi valikoitui teippauk-
siin ja kyltteihin erikoistunut yritys. Sopimukseen 
sisältyi myös suunnittelutyötä, mutta käytännössä 
suunnittelusta vastasi pitkälti kirjaston henkilö-
kunnasta koostunut ryhmä.  

MIETIMME KULKUREITTEJÄ. Väistötilojen opastei-
den suunnittelu tehtiin remonttimiesten, kirja-
hyllyjen kasaamisen ja muuton keskellä. Kirjaston 
henkilökunnan tärkeimmät työvälineet olivat 
puhelimen kamera, mitta ja kirjaston pohjakartta.  

Kuljimme väistötilassa ja mietimme asiakkaiden 
todennäköisiä kulkureittejä. Kuvasimme mahdolli-
set opasteiden paikat ja mittasimme seinät opastei-
den koon ja sijainnin määrittämiseksi.  

Opasteiden paikat merkittiin tilan pohja-
karttaan ja valokuvat mittatietoineen lähetettiin 
yritykselle, joka teki kyltityksen. Yleisopasteita tuli 
lopulta yli 30 kappaletta eikä niitä ole yhtään liikaa. 
Opasteita jopa lisättiin myöhemmin muutamiin 
kohtiin. 

Opasteet tehtiin suurilla selkeillä seinäteip-
pauksilla. Niitä täydennettiin kylteillä ja värikkäällä 
seinän kokoisella aineistokartalla. Väistötilan 
lattian materiaali ei soveltunut teippaukselle, joten 
luovuimme lattian kulun ohjausraidoista.  

Pyrimme opasteissa selkeyteen eli siihen, 
että tila ohjaisi asiakasta eteenpäin. Joudimme 
miettimään myös tekstejä, sillä halusimme käyttää 
helposti ymmärrettäviä termejä.   

Väistötilojen opasteet saatiin paikoilleen pari 
päivää ennen väistötilan avajaisia. Iloitsimme 
urakan valmistumisesta ja myös siitä, että perus-
korjatun Hämeenlinnan pääkirjaston opastesuun-
nittelussa on mukana arkkitehti. 

NÄIN TEHTIIN METSOSSA. Arkkitehtipari Raili 
ja Reima Pietilän suunnitteleman Tampereen 
pääkirjaston Metson peruskorjaus tehtiin vuosina 
2015–2017. Opasteiden suunnittelu aloitettiin 
puolitoista vuotta ennen peruskorjatun kirjaston 
avaamista. Opasteiden suunnittelussa oli mukana 
arkkitehti, graafikko ja kirjaston henkilökuntaa.  
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Opasteiden suunnittelussa saavutettavuus 
otettiin mukaan alusta alkaen. Metson opasteiden 
suunnittelussa huomioitiin Tampereen vammais- ja 
esteettömyysasiamiehen tarkat ohjeet.  

Ohjeistus koski esimerkiksi opasteiden valais-
tusta, symboleiden käyttöä, värejä ja kontrasteja, 
opastetaulujen sijoittelua, näkövammaisia hel-
pottavia kohokarttoja, pistekirjoitusmerkintöjä 
ja ääniopasteita. Lisäksi erityisryhmät kiersivät 
kirjastossa testaamassa tiloja ja opasteita. Ulkomaa-
laisia palvelivat englanninkieliset opasteet tiloista ja 
keskeisistä palveluista. 

Lopputulos oli onnistunut, sillä pari vuotta 
sitten Tampereen kaupungin vammaisneuvosto 
myönsi Metson peruskorjaukselle esteettömyyspal-
kinnon.   

Lisätietoa: Suomen kuntaliiton Yleisten kirjastojen 
saavutettavuussuositus (2016); Opasteet, 

konseptiluonnos. Alkuperäinen luonnos Anu Koski. 
Päivi LitmanenPeitsala muokkasi suosituksen 

valtakunnalliseen käyttöön (2017).

teksti ja kuvat  Hanna Kaisti

FAKTA

 Opastesuunnittelussa 
yhteistyö arkkitehdin, 
kirjastoammattilaisten 
ja saavutettavuusasian-
tuntijan kanssa tuottaa 
parhaan tuloksen. 
 Opastesuunnittelulle
kannattaa varata 
riittävästi aikaa. 
Lisäopasteiden tarve 
määräytyy vasta 
käytössä. 
 Asiakastestaajat 
auttavat ymmärtämään 
opasteiden mahdolliset 
puutteet. 
 Hyvät symbolit toimi-
vat opasteissa usein 
paremmin kuin teksti. 
Symbolit toimivat luki- 
ja hahmotushäiriöisille, 
vieraskielisille, ikäihmi-
sille ja lapsille. 
 Esteettömyys ja 
saavutettavuus on huo-
mioitava opastesuun-
nittelussa alusta alkaen. 
Tästä hyötyvät kaikki 
käyttäjäryhmät. 
 Mieti, tarvitaanko 
suomen ja ruotsin 
lisäksi myös esim. eng-
lanninkielisiä opasteita 
ohjaamaan keskeisin 
palveluihin ja tiloihin. 
 Opastuksen tulee olla 
kattavaa ja katkeama-
tonta. Opastus alkaa jo 
kirjaston ulkopuolella.  
 Opasteiden tulisi 
taipua myös kirjaston 
sisällä tapahtuviin 
uudelleen järjestelyihin 
ja muihin muutoksiin. 
 Kannattaa pitää kirjaa 
siitä, mistä eri opasteet 
tilattiin ja millä mate-
riaalilla ja fontilla, jotta 
myöhemmässä vai-
heessa voidaan tehdä 
muutoksia. Opastekart-
tapohjat kannattaa tal-
lentaa muo kattavassa 
muodossa. 

  Hämeenlin-
nan väistötilas-
sa Wetterillä on 
seinän kokoi-
nen opaste-
kartta. Kuvassa 
kirjastovir-
kailija Merja 
Österman. 

  Lahden 
pääkirjastossa 
hyllyn päällä 
olevat opasteet 
näkyvät kauas 
ja ovat helposti 
liikuteltavia.  

  Osa Tampe-
reen Metso-kir-
jaston kerroso-
pasteista on 
myös pistekir-
joituksella. 

  Suuret 
teippaukset 
ulko-ovilla Wet-
teri-rakennuk-
sessa ohjaavat 
asiakkaat 
Hämeenlinnan 
pääkirjaston 
väistötiloihin. 

4 2 4 3

OPASTEET
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Saavutettaville 
kirjoille on kova tarve 
TANSANIASSA NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTO-
PALVELUJA EI KÄYTÄNNÖSSÄ OLE. SUOMEN 
KIRJASTO SEURA AUTTAA RATKOMAAN TÄTÄ 
ONGELMAA.  

Olin viime syksynä Kirjastoseuran 
edustajana Tansaniassa tutustu-
massa näkövammaisten palveluihin. 
Ennen matkaa ajattelin, että näkö-
vammaisten kirjastopalvelut olisivat 

maassa huonolla tolalla. Paikan päällä ymmärsin, 
että asiat ovat paljon huonommin kuin luulin. 

Tutustuminen maan kirjastoihin alkoi jättiläis-
mäisestä Dar es Salaamin kaupungista, joka kasvaa 
hallitsemattomasti. Darin asukkaista suurin osa 
asuu alueilla, jotka ovat syntyneet ilman kaupun-
kisuunnittelua tai kaupungille tarpeellista infra-
struktuuria, kuten julkista liikennettä ja palveluja. 
Kaoottinen kaupunki ja sadekauden tukahduttava 
ilmankosteus vyöryvät päälle.  

Tansaniassa on yli 57 miljoonaa asukasta. Maa 
on luonnonvaroiltaan yksi maailman rikkaimpia, 
mutta taloudeltaan köyhimpiä maita.  

Kiina näkyy kaikkialla, myös kirjastossa. Kiina 
näkyy kirjaston tietokoneissa, kirjaston kirjoissa, 
yliopistolla, rakennustyömailla, liike-elämässä, 
kulttuurissa ja kännyköissä. Jopa maan parlament-
tirakennus on kiinalaisten lahjoittama. 

Nyt valtaan ovat astumassa 30–40-vuo tiaat tan-
sanialaiset, jotka ymmärtävät digitalisaation ja af-
rikkalaisen yhteistyön mahdollisuudet. He haluavat 
edellisten sukupolvien tapaan rakentaa parempaa 
yhteiskuntaa, liike-elämää ja julkista palvelua.  

ÄIDIT LUKEVAT ÄÄNEEN. Kirjastoseura aloitti 
Tansaniassa viime keväänä yhdessä paikallisten 
kumppaneiden kanssa Libraries for All -nimisen 
kehitysyhteistyöhankkeen. Toimimme kahdessa 
kaupungissa, Dar es Salaamissa ja maan hallinnol-
lisessa pääkaupungissa Dodomassa. Tavoitteena 
on tuottaa entistä parempia kirjastopalveluja 
näkövammaisille. 

teksti  Rauha Maarno    kuvat  Minna Mohr

Työ on tärkeää, sillä valtaosa eri tavoin vammai-
sista henkilöistä on Tansaniassa lukutaidottomia. 
Selvityksemme mukaan näkövammaisten kirjasto-
palveluja ei maassa käytännössä ole. 

Vammaisten kouluttautuminen ja lukutaito 
ovat Tansaniassa perheen varassa. Esimerkiksi 
näkövammaiset lapset opiskelevat perheenjäsenten 
ääneen lukemisen avulla. Vanhempien ja etenkin 
äidin vahva rooli tulee esiin monen paikallisen 
näkövammaisen tarinassa. Äidit lukevat ääneen, 
auttavat liikkumaan ja ovat henkilökohtaisia 
avustajia. Tilanne suosii poikkeusyksilöitä, joilla on 
hyvin toimeentuleva, huolehtiva perhe.  

Äänikirjoja Tansaniassa ei tuoteta. Pistekirjo-
jen tuotanto on vähäistä eikä tekijänoikeuslaissa 
ole poikkeuksia saavutettavien kirjojen tuottami-
seksi. Koulujen oppikirjat vaihtuvat tiuhaan eikä 
saavutettavien materiaalien tuotanto pysy perässä. 
Kirjastot eivät ole pyrkineet aktiivisesti tavoitta-
maan vammaisia käyttäjiä eikä kirjastonhoitajilla 
ole tietoisuutta vammaisten lukemisesta, opiske-
lusta tai tiedonhankinnasta ylipäätään. 

Vammaisuuteen liittyy Tansaniassa paljon tai-
kauskoa ja väärää tietoa. Paikallisten kumppaneiden 
ideoima osa hanketta on tiedon lisääminen. Kir-
jastojen henkilöstöä koulutetaan ja heitä tuodaan 
yhteen järjestöjen kanssa. Tulevina vuosina kirjas-
toissa tehdään näkyväksi vammaisuutta ja vammai-
sille tarjotaan sopivia kirjoja ja muita palveluja. 

Maan hallinnollinen pääkaupunki Dodoma 
on Dar es Salaamin jälkeen rauhaisaa maaseutua. 
Dodomasta puuttuu kaupunkimainen rakenne ja 
matalat rakennuskeskittymät seuraavat toisiaan 
kuin pienet afrikkalaiset kylät.  

Dodomassa pääsemme käymään Tansanian par-
lamentissa. Alue on hämmentävä arkkitehtoninen 
kokonaisuus, lahja kiinalaisilta. Osa rakennuksista 

muistuttaa Taru sormusten herrasta -elokuvan la-
vasteita, joihin on lisätty afrikkalaisia elementtejä, 
kuten puisia koristeluja. 

Tapaamme tansanialaisten kumppaneiden 
kanssa kolme kansanedustajaa. Edustaja Riziki 
Said Lulida puhuu tapaamisessa swahilin kielen 
merkityksestä. Tansaniassa ja sen naapurimaissa 
panostetaan nyt swahilin kieleen ja sille luodaan 
vahva asema koulutuksen avulla.  

Tämä on iso muutos, koska aikaisemmin 
englannin kielellä on ollut valta-asema. Myös 
hankkeessamme järjestetyssä työpajassa paikalli-
silta käyttäjiltä tuli vahva viesti, että nimenomaan 
swahilinkielistä kirjallisuutta tarvitaan. 

LUKEMATTOMUUS ON MYYTTI. Länsimaissa usein 
toisteltu hokema lyttää lukemisen kulttuuria Afri-
kassa. Uskomuksen mukaan lukeminen on Afrikan 
maissa marginaalista mutta suullinen perinne elää. 
Yhdysvaltalaisen Booksharen asiantuntija Brad 
Turner kertoo, että heidän kokemustensa mukaan 
sitkeästi elävä väite ei pidä paikkaansa.  

Kun kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyviä pal-
veluja Afrikan maissa kehitetään, lukuinto syttyy. 
Lukemisella on aina jokin isompi tehtävä, se on osa 
oppimista, opiskelua, kansan kehitystä, vaurastu-
mista ja menestystä. 

Suomalaisesta vammaisalan ja kirjastoalan 
osaamisesta on Tansaniassa varmasti hyötyä. Rat-
kaistavia ongelmia on useita ja onneksi yhteistyö-
kumppanimme käyvät luovasti niiden kimppuun. 
Tapaamme matkan lopussa Darissa kenialaisen 
vammaisaktivistin ja asiantuntijan Martin Kietin, 
joka osallistuu hankkeen työpajaan.  

Martinin kanssa voimme nähdä tulevaisuu-
teen. Lämmin ja älykäs mies saa puheellaan kaikki 
puolelleen ja onnistuu näppärästi selittämään sekä 
kirjastonhoitajille että vammaisalan aktivisteille 
tekijänoikeuden peruskäsitteitä pähkinänkuoressa.  

Kieti työskentelee Daisy-konsortiossa. Dai-
sy-konsortio on kansainvälinen yhteistyöelin, jonka 
tavoitteena on tukea maailman maita tuottamaan 
lisää saavutettavia kirjoja. Tai kuten Martin sanoo, 
books in friendly format.  

Ystävälliset kirjat ovat niitä, joita myös nä-
kövammainen voi lukea. Esimerkiksi äänikirjoja, 
saavutettavia e-kirjoja ja pistekirjoja. Tärkein ja 
käytetyin sisältö Keniassa näkövammaisille on 
ihmisäänellä luettu äänikirja. Tästä myös tansa-
nialaiset innostuvat. Epäilemättä äänikirjat ovat 
hankkeen yksi iso mahdollisuus.  

Matka on tullut päätökseen. Vammaisalan ak-
tivistien ja kirjastonhoitajien yhdistäminen saman 
pöydän ääreen osoittautui tärkeäksi. Toiseen ihmi-
seen ja toisenlaisiin lukemisen tapoihin tutustumi-
nen luo perustan palvelujen kehittämiselle. Hyvät 
työntekijät, kasvanut tietoisuus vammaisuudesta ja 
rahoitus – nämä tekijät vievät hanketta eteenpäin.   
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REPORTAASI

  Dar es Salaa-
min kirjaston 
lasten osastolla 
on toisinaan 
tungosta. Näkö-
vammaisille 
lapsille tarkoi-
tettuja kosket-
telukirjoja ei 
vielä ole, mutta 
Libraries for 
All -projektissa 
niitä aiotaan 
hankkia.

  Näkövam-
mainen nuori 
perehtyy piste-
kirjaan Uhuru 
Mchanganyikon 
koulukirjas-
tossa Dar es 
Salaamissa. 
Pistekirjoitus-
taito on avain 
itsenäiseen 
tiedonsaantiin, 
mutta silti pis-
tekirjoituksella 
tuotetusta oppi-
materiaalista 
on Tansaniassa 
pulaa. 

FAKTA

 Äänikirja: Erityisesti näkövammaisille suunnatuissa 
äänikirjoissa myös kuvat ja taulukot on selostettu. 
 Pistekirja: Teksti on koholla olevaa pistekirjoitusta
(braille), jota pistekirjoitustaitoinen lukee yleensä 
sormenpäillä tunnustelemalla.
 Koskettelukirja: Tarkoitettu etenkin näkövammaisille 
lapsille. Kuin 3D-versio painetusta kuvakirjasta. Tavallisesti 
valmistetaan erilaisia pintoja sisältävistä kankaista käsityönä. 



OLET TYÖSKENNELLYT POSIOLLA 
NYT MELKEIN VUODEN. ONKO TYÖ 
LAPISSA TUONUT MUKANAAN 
YLLÄTYKSIÄ? 

Työ on ollut juuri sitä mitä odotin ja erityisesti 
toivoin, eli mukavaa ja vaihtelevaa kirjastotyötä 
pienemmässä työyhteisössä. Eniten yllätyin siitä, 
kuinka aktiivisesti Lapissa pidetään yhteyttä kim-
pan jäsenten välillä. Mielestäni hyvä esimerkki tästä 
on parin viikoin välein verkossa pidettävät viikko-
palaverit, joissa käydään läpi kimpan ajankohtaisia 
kuulumisia. Asioista pysyy kärryillä helposti ja 
vaivattomasti. 
 

MINKÄLAISIA ASIOITA HA-
LUAISIT KEHITTÄÄ LAPIN 
KIRJASTOKIMPASSA? 

 Lapissa on mielestäni hoidettu 
kimppa-asiat todella hyvin ottaen huomioon pitkät 
välimatkat ja kirjastojen kokoerot. Jos jotain kehi-
tettävää pitäisi miettiä, olisi mielestäni mukavaa 
saada kasaan jonkinlaisia yhteisiä markkinointi-
materiaaleja, etteivät kaikki yksittäiset, pienetkin 
kirjastot tekisi samoja asioita yhtä aikaa. Lisäksi ai-
nahan voisi järjestää enemmän yhteisiä koulutuksia 
ja tapaamisia. Verkossa järjestettäviä koulutuksia 
on kyllä sopivassa määrin, mutta olisi kiva nähdä 
ihmisiä useammin kasvotusten. 

URASI KIRJASTOALALLA ON 
VASTA ALUILLAAN. ONKO SINULLA 
HAAVEITA TULEVIA TYÖVUOSIA 
AJATELLEN? 

Toiveissani on totta kai mahdollisimman pitkä-
kestoinen ja monipuolinen työura kirjastoalalla. 
Yhtenä haaveenani olisi jossakin vaiheessa hamassa 
tulevaisuudessa opiskella yliopistossa maisteriksi ja 
kenties työskennellä jatkossa informaatikkona.

TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN. 
ANNIINA RÄSÄNEN HAAVEILEE MAISTERIN TUTKINNOSTA. 

”TYÖ ON OLLUT JUURI 
SITÄ MITÄ ODOTIN”
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22

Seuraavaksi haaste menee Henri Schmidtille Lieksan kirjastoon. 
1. Mikä sai sinut hakeutumaan kirjastoalalle? 
2. Työskentelet kirjastoautossa. Mitkä ovat mielestäsi 
kirjastoautotyöskentelyn parhaat puolet? 
3. Millaisena näet kirjastoautotoiminnan haasteet tulevaisuudessa? 

KAPULA KIERTOON
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tamiset. Onneksi Pieksämäellä ymmärrettiin 
kirjastoauton kustannustehokkuus, joten neljäkym-
mentä vuotta toiminnan aloittamisesta hankittiin 

uusi kirjastoauto. Samalla kasvoi kirjas-
toauton toiminta-alue.

 Sen laajetessa pienenivät kuitenkin 
lainausmäärät, joten kirjastoautoa alet-
tiin käyttää myös muihin tarkoituksiin. 
Kun Pieksämäen Seutuopisto ehdotti 
vuonna 2010 yhteistyötä, päätin että lai-
namäärältään pienin reitti ajetaan vain 
kerran kuukaudessa ja kansalaisopistolle 
perustetaan oma reitti. 

Kahta vuotta myöhemmin ehdo-
tettiin kirjastoauton osallistumista 
ennakkoäänestyksiin. Perustin kaksi 
vaalireittiä palvelemaan maaseudulla 
asuvia äänestäjiä. Nykyisin kirjastoau-
ton kautta hoidetaan myös kahden 

entisen kirkonkylän ennakkoäänestys. Yhteistyö 
kaupungin tietohallinnon kanssa on tuonut kustan-
nussäästöt, jotka ovat vertaansa vailla koko maassa.

TYÖSSÄNI MINULLE on aina ollut tärkeintä tehok-
kuus. Pienen takapakin koin Pieksämäen kirjasto-
jen liittyessä Koha-tietojärjestelmään. Kehitystyön 
myötä tilanne on kuitenkin parantunut ja parantu-
nee edelleenkin.

Niin ovat vuodet vierineet ja aika muuttunut. 
Toistakymmentä asiakkaana ollutta kyläkoulua on 
lakkautettu. Viimeisetkin kyläkaupat ovat lopet-
taneet toimintansa, mutta kirjastoautolla on yhä 
paikkansa. 

Sen perustoimintana on edelleenkin tarjota 
maaseudulla asuville kirjastopalveluja. Palvelujen 
tarjoaminen sujuu osittain jopa paremmin kuin 
ennen, silä valikoima on kasvanut kirjastojen yh-
teistyön myötä.

Varausten määrä on kasvanut todella rajusti. 
Nuorempi ikäpolvi tekee niitä verkossa. Minun teh-
täväni on varata kirjoja senioriasiakkailleni, jotta 
hekin saisivat uutuuksia mahdollisimman nopeasti. 
Työtä on kaikkinensa tehtävä kaksinkertainen 
määrä alkuaikoihin verraten. Niin se maailma 
muuttuu, mutta siinä on vain mentävä mukana 
positiivisin mielin.

MAAILMA MUUTTUU 
KIRJASTOAUTOSSA

V
uonna 1962 voimaan tullut uusi kirjas-
tolaki tarjosi kunnille mahdollisuuden 
hankkia kirjastoauto valtion tuella. Piek-
sämäen maalaiskunta tarttui 
välittömästi tilaisuuteen, 

joten kirjastoauto starttasi ensimmäi-
selle reitilleen vuonna 1966. Tuolloin 
kirjastoautoja oli koko maassa vain viisi. 
Vuonna 1991 autoja oli 234. Nykyisin 
määrä on vain runsaat 130.

Kehitys on harmittavaa. Kirjastojen 
kustannukset kuntien budjeteissa ovat 
noin yksi prosentti, joten kirjastoautojen 
kohdalla puhutaan vain promilleista. 
Kirjastoautolla voidaan osittain korvata 
lakkautettuja lähikirjastoja. Lisäksi auto 
voi toimia ennakkoäänestyspaikkana 
ja tarjota tilat jopa kansalaisopiston 
piireille.

OLEN LUOTSANNUT Pieksämäen kahta kirjas-
toautoa yli 25 vuotta. Alussa ajettiin kyläkoululta 
toiselle, joissa oppilaat säntäsivät kilpaa lainaamaan 
kirjoja, joita merkitsimme ylös kynät savuten.

Vuonna 1997 käyttöön otettu atk-järjestelmä 
vei toisen virkailijan. Vuotta myöhemmin kehi-
tin kiinteän autopuhelimen ja tietokoneen avulla 
systeemin, jossa varausten saapumisilmoitukset ja 
lainojen uusimiset hoidettiin tekstiviesteillä. 

Seuraavalla vuosituhannella alkoivat kunta-
liitokset ja yhä useampien kyläkoulujen lakkaut-

KOLUMNI

Sakari
Mattila
Kirjoittaja on 
kirjastoauton
kuljettaja.

YHTEISTYÖ KAUPUNGIN TIETO-
HALLINNON KANSSA ON TUONUT 
KUSTANNUSSÄÄSTÖT, JOTKA OVAT 
VERTAANSA VAILLA KOKO MAASSA.”4 6 4 7



MIKÄ ON SUOMEN 
KIRJASTOSEURA?

 Olemme järjestö, joka kokoaa 
yhteen kirjastojen ammattilaiset ja 
kirjastojen ystävät.
 

 Tuotamme tietoa kirjastoista ja 
viemme viestiä kuntien ja valtion 
päättäjille.

 Kehitämme alan ammattilaisten 
osaamista. Järjestämme joka toinen 
vuosi Kirjastopäivät.

 Lennätämme kirjastoalan ihmisiä 
maailmalle ottamaan oppia ja 
opettamaan.

 Julkaisemme Kirjastolehteä.

 Teemme inspiroivaa sisältöä 
sosiaaliseen mediaan.

 Jäsenemme ovat kirjastojen 
ammattilaisia ja asiakkaita. Seuraan 
voi liittyä kuka tahansa kirjastoista 
kiinnostunut. Useimmat ovat 
henkilöjäseniä, mutta myös yhteisöt 
ovat tervetulleita.

Liity jäseneksi osoitteessa: 
http://suomenkirjastoseura.fi/liity 

ETUJA 
JÄSENILLE

 Saat viisi kertaa vuodessa 
ilmestyvän Kirjastolehden.

 Voit hakea meiltä apurahoja 
kirjastoalan opintomatkoja varten.

 Saat alennusta koulutuksista ja 
Kirjastopäivistä.

 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
Voit hakea mukaan seuran 
mentorointiohjelmaan.

 Pääset mukaan seuran työryhmiin, 
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä, 
Nuortenkirjastoryhmä jne.).

 Saat ajankohtaista tietoa 
kirjastoalan kehityksestä.

 Joukkovoimaa: mitä enemmän 
meitä on, sitä vaikuttavampia olemme.

Suomen kirjastoseura
Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki

http://fb.com/kirjastoseura

@kirjastoseura

http://suomenkirjastoseura.fi/


