
Henkevän kokous 1/2017 
Aika: 15.5.2017 klo 10 - 15 
Paikka: Tampereen pääkirjasto Metso, kokoushuone Kaarna 
 
Osanottajat:  
Irmeli Isokivijärvi, Hämeelinna 
Susanna Lampola-Autio, Tampere 
Pirkko Lindberg (kohta 5) 
Hanna Martikainen, pj ja sihteeri 
Anu Miettinen Espoo  
Marja Mikola, Vaasa 
Mikko Paajala, Rovaniemi 
Leena Priha, Lappeenranta 
Antti Seppänen, Etelä-Suomen Avi (etänä kohdat 1-3) 
Jari Tyrväinen, Lahti  
 
1. Kokouksen avaus, osanottajien esittäytyminen 
 
2. Henkilöstö valtakunnallisessa kirjastotilastossa 
 
Antti-Pekka Seppänen Etelä-Suomen Avista on pyytänyt Henkevää ”koeponnistamaan” uutta henkilöstön 
tilastointiesitystä. 
 
Lisäksi on kysytty ajatuksiamme henkilökunnan työn jakautumisen arvioinnista. Millaisia työajan 
kirjaamisen järjestelmiä on käytössä ja miten siitä kertyvää tietoa käytetään? 
 
Tilastot on tarkoitettu myös kunnallisen itsearvioinnin tueksi. Henkilöstöön liittyviä asioita on tilastoitu 
resurssinäkökulmasta, ei niinkään toiminnan. Nyt pätevyysvaatimukset muuttuneet, mikä vaikuttaa myös 
henkilöstön tilastointiin. 
 
Valtakunnalliset asiakastyytyväisyyskyselyt ovat olleet Kansalliskirjastolla, mutta niitä ei enää tehdä. 
Tulevaisuudessa on mahdollista, että valtakunnalliset kyselyt siirtyvät Avien koordinoimaksi. 
 
Lainsäädännön myötä myös kirjastojen tilastointia on uudistettava. Yksi mahdollisuus on tilastoida 
henkilöstöä kategorioittain, esimerkiksi:  IT- ja kirjastojärjestelmät, pedagogiikka, johtaminen, kokoelmat, 
viestintä ja markkinointi, tapahtumat. 
 
Päätös: Nykykäytäntöön ei toivottu suuria muutoksia. Työajan kirjaamisen kautta syntyvä tilastointi koettiin 
liian raskaaksi.  
 
Keskustelussa parhaaksi arvioitiin seuraavanlainen jaottelu: 

Henkilötyövuodet 
Henkilötyövuodet korkeakoulutetut 
 Korkeakoulutetut kirjastoammatilliset 
Henkilötyövuodet, 2. aste 

  Kirjastoammatilliset 2. aste 
 
Antti Seppänen lähettää syksyllä ohjeet kommenttikierrokselle.  
 
  



3.  Metson remonttiin liittyvä muutoskoulutus, uudet hyvinvointikeskusten yhteydessä toimivat kirjastot 
ja uudet henkilöstökuviot Tampereella 
 
Susanna Lampola-Autio esitteli asian. 
 
Metso 2.0 toteutettiin projektina, projektityöntekijäksi palkattiin Päivi Jokitalo. Tavoitteena oli 
tilamuutosten lisäksi tehdä muutoksia myös pääkirjaston kulttuuriin, esim. työtilojen uudistus. 
Toteutusmuotoina muutoskoulutukset, preppaus ja yhteiset aamukahvitilaisuudet. Tulevaisuustyöpajat, 
kaksi eri aamupäivää, kaikki velvoitettiin osallistumaan. Lisäksi esimiesten muutosvalmennus, kouluttaja 
Työterveyslaitoksesta. 
 
 Isompiin työtiloihin toteutettiin liikkuvat työpisteet. Monitoimitiloissa on tiloja erilaisiin 
työskentelytarpeisiin. Jokaisella työntekijällä on lokerikot ja tarvittaessa kärryt. Varmistettiin, että työtiloja 
on riittävästi. 
 
Lehtilukusali yhdistettiin muihin Metson tiloihin ja erillisestä lukusalista luovuttiin. Metson vanhat 
luentosalit on muutettu lehtilukusalitilaksi. Luentosalit ja kokoustilat puolestaan siirretty alakertaan.  
 
Hyvinvointikeskus Linnainmaalla: Koilliskeskuksen kirjasto. Neuvola, nuorisotila ja kirjasto ovat samoissa 
tiloissa kauppakeskuksessa. Luotiin uusi työkulttuuri, asiakkaat ovat yhteisiä. Nuorisokeskus on todella 
suosittu.  
 
Henkilöstö siirrettiin Pellervon kirjastosta ja Messukylästä. Messukylän aukioloajat supistettiin ja  
aluekirjaston rooli siirrettiin uuteen Koilliskeskuksen kirjastoon.  Laskennallisesti on 6 työntekijää kirjaston 
puolella. Hyvinvointikeskuksena toimiminen vaatii koordinointia ja hyvää vuorovaikutusta.  
 
4.  Keskustelu: Mitä odotat Henkevän toiminnalta?  
 
Uusi pj kaipaa työhönsä tukea. Pidetään pulina siitä, mitä Henkevä-verkostolta odotetaan. Olemmeko 
tietoa jakava ryhmä, yleisten kirjastojen henkilöstöasioita konsultoiva ryhmä, henkilöstövastaavien tuki vai 
jotain muuta? Mitä asioita toivot Henkevässä käsiteltävän? Keiden tulisi kuulua Henkevään? Olemassaolo 
näkyväksi, tiedotusta lisää ja muistiot auki esim. Kifiin vai luottamuksellisuus käsiteltävissä asioissa? 
 
Päätös: Säilytetään verkostomainen toimintatapa. Vertaistuki on osanottajille tärkeintä. Asioiden toivotaan 
pysyvän käytännöllisellä tasolla ja liittyvän henkilöstöön. Kokoonpano on hyvä näin, eli kutsut lähtevät 
nykyisiin maakuntakirjastoihin ja pääkaupunkiseudun suuriin kaupunkeihin. Osaamisen kehittämisasioissa 
mukaan kutsutaan Avin tarkastajat.  
 
Eniten nyt koolla olleet toivoivat Henkevältä seuraavia asioita:  

- miten henkilöstöasiat hoidetaan muissa kaupungeissa 
- pätevyysasiat   
- nimikkeet  
- kirjastotyön muutos henkilöstötyön näkökulmasta  
- osaamisen kehittäminen  
 

Ryhmä ei katso voivansa konsultoida ainakaan suuressa määrin muita toimijoita henkilöstöasioissa. 
Toivottiin, että muillakin kirjastoalan foorumeilla esiin tulevia asioita ei käsitellä kovin paljon Henkevässä, 
vaan pitäydytään nimenomaan henkilöstössä.  
 
Henkevän sähköpostilistaa voi myös käyttää yksittäisten asioiden kyselyyn. Ryhmän muistiot tulisi viedä 
Kifiin, Hanna selvittää. 
 



5. Kartoitus yleisten kirjastojen nimikkeistä ja TVA- tasoista  

YKN:n työvaliokunta on pyytänyt Henkevää tekemään kartoituksen kirjastoissa käytössä olevista 
nimikkeistä ja TVA-tasoista, sen nykytilasta ja muutostarpeista, esimerkiksi kirjastonhoitajien ja 
kirjastovirkailijoiden tehtäväkuvat, uudet nimikkeet, uudet osaamistarpeet. Asiaa käsitellään YKN:n syksyn 
kokouksessa. Keskustellaan siitä, miten selvitys voitaisiin tehdä. Johanna Selkee on lähettänyt listauksen 
kirjastoissa käytössä olevista nimikkeistä (liite). 
 
Päätös: Käytiin keskustelua hinnoittelukohdista ja nimikkeistä. Todettiin, että Henkevä ei kykene tällä 
kokoonpanolla tekemään selvitystä aiheesta. Asia voitaisiin tehdä projektityönä siten, että joku 
kehittämistehtävän saanut kirjasto hakee hankerahoituksen asian selvittämiseksi, mukaan selvitystyöhön 
Avi ja OKM.  
 
6. Kirjastojen kuulumiskierros 
 
Käytiin läpi kirjastojen kuulumiset erityisesti henkilöstöasioiden osalta. 
 
7. Muut esille tulevat asiat 
 
Työajan seuranta ja tauotus. 
 
Päätös: Siirrettiin syksyn kokoukseen. 
 
8. Seuraava kokous  
 
Päätös: Seuraava kokous on Helsingissä 5.10.2017. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  


