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Ohjelma 

Klo 10.00 Aamukahvi ja kokouksen aloitus 

1. Maakuntakirjastoista kehittämistehtäviin, Avit muutoksessa.  Mikä muuttuu kirjastoalan 

täydennyskoulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä?  

 

Antti Seppänen esitteli asian. Antin esitys liitteenä. Lakia yleisistä kirjastoista tarkempaa normitusta ei 

ole ministeriössä tarkoitus tehdä. Kirjastopoliittista strategiaa tai kirjastojen laatusuositusta ei siis enää 

jatkossa tule.  

 

Aluehallintoviraston järjestämät koulutustilaisuudet liittyvät yleisten kirjastojen näkökulmasta 

keskeisiin julkisen hallinnon ja rahoituksen sekä lainsäädännön asiakokonaisuuksiin. 

Alueellista kehittämistehtävää hoitavat yleiset kirjastot tukevat henkilöstön osaamista järjestämällä 

henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevia koulutustilaisuuksia. 

Alueellisen kehittämistehtävän saanut kirjasto tukee ja edistää koko toimialueensa (huomioiden 

erikokoiset kunnat) kirjastojen toimintaa ja kehitystä tasapuolisesti ja pitkäjänteisesti. 

Kehittämistehtävää hoitava kirjasto kehittää alueensa osaamista monimuotoisesti. 

- alueen kunnat mukaan suunnitteluun, erityisesti entisten maakuntakirjastojen osaaminen käyttöön 

toiminnan käynnistysvaiheessa 

- koulutusmuodot moninaisia, ei vain seminaareja, vaan ajasta ja paikasta riippumatonta osaamisen 

kehittämistä: työkiertoa, mentorointia, vertaisoppimista jne. 

- koulutussuunnittelupalveluiden osto toisilta kirjastoilta on todennäköisesti mahdollista 

- alueellisia kehittämistehtäviä hoitavan työntekijän palkkaaminen muualle kuin kehittämistehtävää 

hoitavaan kirjastoon ei ole mahdollista 
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Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti ja laveasti. Muutos nähtiin mahdollisuutena kokeilla uusia 

toimintamuotoja ja luoda uusia verkostoja, mutta siinä on myös huolestuttavia asioita. Pelättiin kuntien 

joutuvan muutoksen maksajiksi, kun kirjastologistiikkakuluja ja e-aineistoja ei voi enää kattaa 

kehittämistehtävään saatavasta avustuksesta. Alueiden suurentuessa ja kehittämisen painottuessa 

vertaisoppimiseen ennakoitiin matkakulujen sekä matkojen järjestelyyn ja matkalaskutukseen 

tarvittavan työmäärän lisääntyvän merkittävästi kehittämistehtävää hoitavissa kirjastoissa.  

2. TVA-asiat  

Kirsti Länsikallio kertoi Seinäjoen TVA-uudistuksesta . Muutoksen pontimena ovat olleet kirjastotalon 

muutos, lähikirjastojen  muuttuminen monipalvelukirjastoiksi kuntaliitosalueilla (esim. Kelan palvelut 

kirjastossa) sekä uusi laki yleisistä kirjastoista.  TVA-malleja on saatu muista kunnista.  

Työssä laadittiin kokonaisarvioinnin kriteeristö ja kymmenen palkkahinnoitteluryhmää. 

Henkilöstöryhmille laadittiin perustehtävän kuvaus. Tehtävillä on kolme tasoa: perustaso, vaativa taso 

ja erittäin vaativa taso. Seinäjoella saatiin TVA:n myöstä palkkojen perustarkistus kaikissa 

hinnoitteluryhmissä. Syyskuun loppupuolella ollut henkilöstöjaostossa hyväksyttävänä.  Kaikkien 

työntekijöiden kanssa käydään TVA-arviointikeskustelu, jossa määritellään tehtävän taso.  Palkkaus 

vaativalla tasolla +5 %, erittäin vaativalla +10 % tehtäväkohtaisesta palkasta.  

Anu Miettinen kertoi Espoossa tehdystä nimikeuudistuksesta. Käytössä ovat nyt nimikkeet 

kirjastopalveluiden johtaja, kirjastopalvelupäällikkö (ent. kirjastopalveluiden aluejohtaja, 

aineistopäällikkö, palvelujohtaja), asiakaspalvelupäällikkö (ent. palvelupäällikkö, palveluesimies) 

johtava kirjastopedagogi (ent. pedagoginen informaatikko), kirjastopedagogi (ent. informaatikko, ekh, 

kh, tietoasiantuntija), kirjastoneuvoja (ent. ekv, kv, kulj.-virkailija), asiakasopas (ent. palveluvirkailija) ja 

viestintäkoordinaattori. Anun esitys liitteenä. 

3. Kirjastojen kuulumiskierros erityisesti henkilöstöasioiden osalta   

Siirrettiin lounaan yhteyteen ja seuraavaan kokoukseen. 

 

4. Muut esille tulevat asiat  

Espoossa on käsitelty työajanseuranta-asioita. Toimistotyöajassa ei oltu neuvoteltu liukumaa, mutta 

kirjastoissa se oli tosiasiallisesti käytössä. Asiassa päädyttiin YT-neuvottelumenettelyyn. Tavoitteena 

Espoossa oli, että siirrytään viikkoa pidempään tasoittumisjaksoon, joka mahdollistaa joustavamman 

työvuorosuunnittelun. Vapaapäivän on sijoituttava tasoittumisjaksolle. Päädyttiin 4 viikon 

tasoittumisjaksoon palkanmaksusyklin vuoksi. Plussaa ei enää kerry yli suunnitellun työvuoron. Neljän 

viikon jälkeen tuntimäärän pitäisi olla nollilla. Esimiehillä on paikallisesti neuvoteltu sopimus ja käytössä 

liukuma. 

Myös muissa kunnissa on ollut sama suuntaus, liukumiin on tartuttu ja työajanseurantaa on pitänyt 

uudistaa. 

Tampere on uudistanut tauotuskäytäntöä työehtosopimuksen mukaiseksi.  

Työntekijöille on annettu valittavaksi kaksi vaihtoehtoa: 

Paketti A, ruokaillaan omalla ajalla, liukuva työaika, saa kompensaatiota.  

Paketti B ruokaillaan työajalla, liukumat poistuvat , ei kompensaatiota. 

 



5. Oodin henkilöstöasiat ja osaamisen kehittäminen   

Anna-Maria Soininvaara kertoi Oodin suunnittelusta. Anna-Marian esitys liitteenä.  

Osallistava suunnittelu oli lähtökohtana keskustakirjaston alusta asti. Asiakkailta on kerätty unelmia. 

Asiakkaat toivoivat rauhallista paikkaa, tapahtumia, kohtaamisten mahdollisuuksia, tuli siis ristiriitaisia 

tarpeita. Toiveisiin pyrittiin vastaamaan tekemällä Oodiin erilaisia kerroksia. Käytettiin myös 

palvelumuotoilutoimistoja.  

Henkilöstön, palvelujen ja logistiikan suunnittelu on Oodissa oleellista. Miten saadaan henkilökunta 

riittämään? Robotiikan osalta innovatiivinen kumppani on etsinnässä. 

Oodin henkilöstösuunnittelu pohjautui taustaoletukselle, että Helsinkiin tulee ns. älykkään kellutuksen 

logistiikkajärjestelmä. Sen oli tarkoitus säästää n. 10 % kirjaston työvoimakustannuksista, eli puolet 

siitä, mitä käytetään logistiseen työhön. Rajapinnat logistiikkajärjestelmän ja kirjastojärjestelmän välillä 

ovat kuitenkin liki mahdottomia avata, joten logistiikkajärjestelmästä on ainakin toistaiseksi jouduttu 

luopumaan. Nyt tarvitaan 10 % enemmän henkilöstöä, kuin on suunniteltu. Ulkoista rekrytointia ei voi 

tehdä. Kumppanuuksia hyödynnetään jonkin verran, esim. nuoriso, varhaiskasvatus. Vartiointipalvelu 

ulkoistettu. 

Oodin henkilöstölle on ”kovat laatuvaatimukset”. Siviilipalvelusmiehiä voidaan jonkin verran ottaa, 

mahdollisesti logistiikkatehtäviin.  Helsingin kaupunginkirjastossa jatkossa jokainen työskentelee 

jatkossa vähintään kahdessa kirjastossa. Oodin myötä kaikkien kirjastoissa työskentelevien tulee olla 

valmiita siirtymään välillä toiseen yksikköön. Ei siis kelluteta vain kokoelmia, vaan myös henkilökuntaa. 

Henkilöstön kellutus lähtee tiimien pohjalta: varmistetaan, että eri osaamisalueet ovat aina kirjastoissa 

edustettuina vaikka henkilökunta kiertää. Oodin tehtäviin tulossa sisäinen haku ja koulutus 100 

työntekijälle.  

Osaamiskartoitus tehdään koko Helsingin kaupunginkirjastolle.  Koulutuksella saadaan työntekijöille 

itsevarmuutta tehtävien hoitoon. Tiimejä muodostetaan parhaillaan. Yhteistyö kuuluu jokaisen työhön. 

Muuttuvat työprosessit tutkitaan tarkoin ja henkilökunnan pitää olla valmiita muuttamaan työtapoja 

nopeasti. 

Kaikkiaan kirjaston henkilöstörakenne on muutoksessa:  Oodiin tarvitaan korkeasti koulutettuja ja 

sosiaalisesti taitavia. Korvataan työllistämistyö automaatiolla ja robotiikalla ja tavoitellaan 

asiakaskohtaamisiin laatua. 

 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous on 17.5.2018 Helsingissä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 


