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Helsingin 
kaupunginkirjasto 

	 35	kirjastoa	ja	pääkirjasto
		 2	kirjastoautoa
	 1	lehtisali
		 11	laitoskirjastoa
		 kotipalvelu
		 500	henkeä
		 kokoelma	1,9	miljoonaa	

	 nidettä

Lainat:	9,4	miljoonaa.	

Asiakaskäynnit	6,4	miljoonaa,	
verkkokäynnit	6,6	milj.

Keskiverto	helsinkiläinen	lainasi	
vuoden	aikana	16,5	teosta	ja	asioi	
kirjastossa	11,3	kertaa.

Keskitettyjen kirjastopalvelujen 
osasto

Kirjastotoimen apulaisjohtaja
Anna-Maria Soininvaara

	
	 	 	
Pääkirjaston yksiköt
Aikuisten	osasto
Lainaustoimisto
Laitoskirjasto-	ja	kotipalvelu-
yksikkö
Lastenosasto
Kirjastoautopalvelut	
-yksikkö

	 	 	
Hankinta- ja luettelointitoimisto

	 	 	
Tietohallintotoimisto
Kirjasto	10
Kirjastojärjestelmäyksikkö
Tietotekniikkayksikkö
Valtakunnalliset	verkkopalvelut	
Verkkokirjastoyksikkö

Kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Alueellisten kirjastopalvelujen 
osasto

Kirjastotoimen apulaisjohtaja
Marja-Liisa Vilkko-Hämäläinen

  Kirjastot

Hallinnon yksiköt
Henkilöstö-	ja	hallintopalvelut
Kirjanpito	ja	maksuliikenne
Taloussuunnittelu	ja	logistiikka

Johtamisen tukiyksiköt
Johdon	assistentti
Kansainväliset	asiat
Kehittämisyksikkö
Markkinointi-	ja	viestintäyksikkö
Tilasuunnitteluyksikkö
Valtakunnallinen	kirjastopolitiikka

OrganisaatioToiminta-ajatus
Helsingin	kaupunginkirjasto	on	
kansalaisten	peruspalveluna	avoin	
kaikille.	Osana	maailmanlaajuista	kir-
jastoverkkoa	tarjoamme	esteettömän	
pääsyn	kulttuurin	ja	tiedon	lähteille.

Toimimme	osana	paikallisyhteisöä	
ja	kehitämme	vuorovaikutteisesti	
kirjastopalveluja,	joita	asiakkaamme	
tarvitsevat	toimiakseen	yhteiskunnan	
aktiivisina	jäseninä	ja	saadakseen	
iloa	elämäänsä.

Visio 2010
Rajaton	kirjasto	–	sivistyksen	ja	
elämysten	lähde	elämänkaaren	
kaikissa	vaiheissa.

Arvot
Asiakaslähtöisyys,	luottamuksellisuus,	
moniarvoisuus,	moniulotteisuus,	
taloudellisuus	ja	tasa-arvoisuus.	

Helsingin kaupunginkirjasto
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HelMet-kirjasto 
(Helsinki Metropolitan 
Area Libraries)

		 63	kirjastoa
		 6	kirjastoautoa
	 1	lehtisali
	 13	laitoskirjastoa
	 kotipalvelu
	 900	henkeä
	 kokoelma	3,6			

	 miljoonaa	nidettä

Lainoja	tilastoitiin	yh-
teensä	16,9	miljoonaa,	
käyntejä	11,0	miljoonaa.	

HelMet-verkkokirjastos-
sa	asioitiin	5,2	miljoo-
naa	kertaa.

HelMet-kirjasto   
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot muodostavat HelMet-kirjaston.
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Kirjastotoimen johtajan katsaus

Eläköön kirjasto!

Palkintojen saaminen on hauskaa, mutta haas-
teellista.	Näin	varsinkin	 jos	palkitsemiseen	 liittyy	arvio	pal-
kittavan	 vahvuuksista	 ja	 heikkouksista.	 Tämän	 tiedämme	 jo	
aiemmista	kokemuksistamme,	mutta	vuonna	2008	tuttu	tilanne	
uusiutui,	 kun	kaupunginkirjasto	 sai	arvostetun	Suomen	Laatu-
keskuksen	jakaman	Laatupalkinnon	julkisen	sektorin	sarjassa.

Kaupunginkirjastolle	lankesi	palkinto	myös	Laatukeskuksen	
toista	 kertaa	 järjestämässä	 Vuoden	 laatuinnovaatiokilpailus-
sa	 julkisen	sektorin	sarjassa,	 jossa	palkituksi	 tuli	Kirjasto	10.	
Tässä	kilpailussa	ehdotuksia	tarkasteltiin	laadukkuuden	lisäksi	
innovatiivisuuden	perusteella.	Kirjasto	10:ssa	on	maailman	muuttuminen	havaittu	ja	
haasteeseen	on	vastattu	erittäin	moderneilla	keinoilla,	todetaan	perusteluissa.

Esittelemme	tietysti	ylpeinä	laatupalkinnon	perusteluissa	mainittuja	vahvuuksiam-
me,	joita	ovat	muun	muassa	edelläkävijyys,	ennakoivuus	ja	esimerkillisyys	toiminnas-
sa	sekä	aktiivinen,	innovatiivinen	ja	asiakaslähtöinen	toiminnan,	tuotteiden	ja	palve-
lujen	kehittäminen.	Erinomaisena	pidettiin	myös	henkilöstöä	ja	yksilöä	kunnioittavaa,	
kuuntelevaa	 ja	 henkilöstön	 osaamista	 arvostavaa	 johtamista.	 Samalla	 kehut	 ovat	
kuitenkin	haasteita	ylläpitää	 ja	kehittää	 juuri	näitä	asioita	 ja	huolehtia,	että	olemme	
palkintomme	arvoiset.

Perusteluissa	esitetyt	toiminnan	heikkoudet	ovat	taas	erityisesti	esillä	sisäisessä	
kehittämisessä.	Ne	ovat	epäkohtia,	joita	pyritään	korjaamaan.	Ylpistymisen	ja	paikal-
laan	pysymisen	sijasta	syntyykin	myönteisen	kehityksen	kierre,	jossa	sekä	kiitokset	
että	kriittiset	arviot	vauhdittavat	kehittämistä	 ja	toiminnan	parantamista.	Tällä	uralla	
haluamme	pysyä.

Toinen	merkittävä	ja	innostava	asia	vuoden	2008	aikana	on	ollut	keskustakirjas-
tohankkeen	 eteneminen.	 Maaliskuussa	 2008	 julkistettu	 kirjastoalan	 ulkopuolisen	
selvityshenkilön	 työstämä	 raportti	Keskustakirjasto	–	Metropolin	 sykkivä	 sydän	 tuo	
vahvasti	esille	kirjastolaitoksen	merkityksen	osana	suomalaista	yhteiskuntaa	ja	osa-
na	 sen	 osaamiseen	 sekä	 sivistykseen	 perustuvaa	 strategiaa.	 Suuret	 kävijämäärät	
tavoittavalla	kirjastolla	on	myös	merkitys	Helsingin	keskustan	elävöittämisessä.

Tämän	katsauksen	otsikko	Eläköön	kirjasto!	on	selvitysraportin	esipuheen	otsik-
ko,	 joka	heijastaa	 raporttiin	haastateltujen	yli	sadan	yhteiskunnallisesti	merkittävän	
henkilön	tunteita	ja	ajatuksia	kirjastoa	kohtaan.	Raportti	perustelee	keskustakirjaston	
tarpeellisuutta,	luo	visiota	uudesta	kirjastosta	ja	kutsuu	mukaan	erilaisia	toimijoita.

Syyskaudella	 hankkeen	 edistämistä	 jatkettiin	 toisella	 selvityksellä,	 jossa	 kartoi-
tettiin	 rakentamisen	 reunaehtoja	uudistuvalla	 ja	 kehittyvällä	Töölönlahden	alueella.	
Vuoden	 2009	 talousarvioon	 kaupunginvaltuusto	 hyväksyi	 lisäksi	 miljoonan	 euron	
määrärahan	hankkeen	suunnittelua	varten.	Tavoitteena	on	toteuttaa	hanke	Suomen	
itsenäisyyden	100-vuotisjuhlavuonna	2017.

Kirjaston	sisällä	keskustakirjasto	vauhdittaa	kirjastotyön	 tule-
vaisuuden	 toimintojen	pohdintaa.	Tätä	 työtä	varten	asetettiin	
syksyllä	 kirjaston	 sisäisiä	 työryhmiä.	 Niiden	 yksi	 tehtävä	 on	
löytää	 mahdollisimman	 pian	 käynnistettäviä	 pienempiä	 kehi-
tyshankkeita,	kehittämisen	kipinöitä.

Kirjastotoiminnan	 perusta	 muodostuu	 kuitenkin	 arjen	 mo-
ninaisista	 teoista.	Kaupunginkirjasto	haluaa	visionsa	mukaan	
tavoittaa	 ihmisiä	 ”elämänkaaren	 kaikissa	 vaiheissa”.	 Se	 ei	
merkitse	 vain	eri-ikäisten,	 vaan	eri	 elämäntilanteissa	 olevien	
kansalaisten	palvelemista	heidän	erilaiset	 tarpeensa	huo-

mioon	 ottaen.	 Kun	 tämän	 toimintakertomuksen	 sivuilta	 lukee	 miten	 monenlaisilla	
tavoilla	kirjastot	palvelevat,	voi	toiminnan	tiivistää	sanomalla,	että	kirjastot	ovat	eri-
ikäisten	ihmisten	kohtaamispaikkoja,	joilla	on	aina	jotakin	tarjottavaa.		

Ilahduttavaa	 oli,	 että	 laskusuunnassa	 ollut	 aktiivisten	 lainaajien	 määrä	 kääntyi	
nousuun.	Nuorien,	10-19-vuotiaiden	lainaajien	osuus	ikäryhmästä	on	kuitenkin	las-
kenut	yli	60	prosentista	50	prosenttiin	muutaman	viimeisen	vuoden	aikana.	Nuoret	
onkin	tästä	syystä	otettu	erityiseksi		kohderyhmäksi	palvelutarjonnassa	ja	sidosryh-
mäyhteistyössä.

Lainaus	vuositasolla	laski	pari	prosenttia.	Kirjastossa	asiakaskäyntien	määrä	py-
syi	lähes	ennallaan,	mutta	verkkokäyntien	määrä	kasvoi	kolmella	prosentilla.	Näiden	
kahden	suoritteen	yhteenlaskettu	kokonaisuus,	käynnit,	on	toinen	kaupungin	talous-
arviossa	kirjastolle	määritellyistä	sitovista	toiminnallisista	tavoitteista.	Koska	verkko-
käynnit	eivät	enää	kasvaneet	yhtä	voimakkaasti	kuin	menneinä	vuosina,	tavoitteeksi	
asetettua	käyntien	määrää	ei	saavutettu.	Sen	sijaan	toinen	sitova	tavoite,	vuosittais-
ten	aukiolotuntien	määrä	saavutettiin	hyvin.	

Vuoden	2008	taloudellinen	tulos	oli	hyvä.	Tulospalkkiotavoitteet	saavutettiin	yli	80	
prosenttisesti	ja	tavoitteiden	toteutumiseen	perustuva	henkilökunnan	tulospalkkio	oli	
suurin	koskaan	maksettu.	Myös	henkilökunnan	työtyytyväisyys	on	pysynyt	entisellä	
korkealla	tasolla.	

Vuoden	 2008	 lopulla	 talouden	 tilanne	 alkoi	 maailmanlaajuisesti	 heiketä.	Aikai-
semmat	talouden	laskusuhdanteet	ovat	pääsääntöisesti	merkinneet	kirjastonkäytön	
noususuhdannetta.	Niin	tapahtui	esimerkiksi	1990-luvun	alkupuolella,	jolloin	muuta-
man	vuoden	aikana	kirjastokäyntien	määrä	nousi	lähes	80	prosenttia	ja	lainojen	50	
prosenttia.	Edessämme	saattaa	taas	olla	vuosia,	jolloin	kirjastoja	tarvitaan	entistäkin	
enemmän	turvaamaan	tasa-arvoa	ja	ehkäisemään	syrjäytymistä.

Talouden	 laman	 edessä	 olemme	 voimattomia,	 mutta	 henkiselle	 lamalle	 emme	
anna	tilaa!	
	 	 	 	 	 	 Maija Berndtson
      kirjastotoimen johtaja
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Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto 2008
Kirjasto osallistui kertomusvuonna 

Suomen laatukeskuksen järjestämään 
Suomen laatupalkintokilpailuun 

julkisen sektorin ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen sarjassa. 

Tuloksena oli sarjan voitto. 
Kirjasto 10 saavutti puolestaan 

ensimmäisen sijan 
samaan aikaan käydyssä 

Vuoden laatuinnovaatio -kisassa.

Johtajuus 10 %

Toimintaperiaatteet ja strategia 8 %

Henkilöstö 9 %

Kumppanuudet ja resurssit 9 %

Prosessit 14 %

Asiakastulokset 20 %

Henkilöstötulokset 9 %

Yhteiskunnalliset tulokset 6 %

Keskeiset suorituskykytulokset 15 %

EFQM Excellence Model 
– arviointialueet ja pisteytyksen painoarvot

Suomen laatupalkintokilpailussa organisaation toimintaa 
arvioitiin yhdeksällä arviointialueella ja niitä tarkentavilla 

32 arviointikohdalla.

Huomiota	kiinnitettiin	siihen,	millaiset	toimintatavat	orga-
nisaatiolla	 on	 arviointikohdissa	 esitettyjen	 asioiden	 hal-
litsemiseksi,	 miten	 niitä	 sovelletaan	 käytännössä,	 miten	
toimintatapoja	ja	niiden	soveltamista	arvioidaan	ja	paran-
netaan	sekä	millaisia	tuloksia	edellä	kuvatulla	toiminnalla	
on	saavutettu.

Laatukeskuksen	 osoittama,	 ulkopuolisista	 asiantunti-
joista	 koostuva	 viisihenkinen	 arviointiryhmä	 teki	 kolmen	
päivän	 aikana	 arviointikäynnit	 Kirjasto	 10:een,	 Kohtaa-
mispaikka@lasipalatsiin,	 Kallion,	 Käpylän	 sekä	 Lautta-
saaren	 kirjastoihin.	 Lisäksi	 ryhmä	 haastatteli	 sekä	 kau-
punginkirjaston	johtoa	että	henkilöstöä.	

Käyntien	ja	hakemuksen	perusteella	kirjasto	arvioitiin	
500-550	pisteen	organisaatioksi	 ja	Suomen	 laatupalkin-
non	 voittajaksi	 julkisen	 sektorin	 ja	 yleishyödyllisten	 yh-
teisöjen	sarjassa.	Kyseisessä	sarjassa	palkinto	on	jaettu	
vuodesta	 2001	 lähtien.	 Kaupunginkirjasto	 oli	 vasta	 kol-
mas	organisaatio,	jolle	tämä	palkinto	on	myönnetty.

Edelläkävijä, ennakoiva ja esimerkillinen

Palauteraportissa	 palkitsemisen	 perusteiksi	 mainittiin	
mm.	edelläkävijyys,	ennakoivuus	sekä	esimerkillisyys	toi-
minnassa	sekä	aktiivinen,	innovatiivinen	ja	asiakaslähtöi-

nen	toiminnan	kehittäminen.	Onnistuneena	pidettiin	myös	
henkilöstöä	 ja	 yksilöä	 kuuntelevaa	 ja	 henkilöstön	 osaa-
mista	 arvostavaa	 johtamista	 sekä	 johtamisen	 erinomai-
suutta	vision	ja	strategian	toteuttamisessa.

Kirjasto	 on	 ollut	 myös	 edelläkävijä	 tietotekniikan	 ja	
internetin	 käytössä.	 HelMet-yhteistyön	 avulla	 on	 luotu	
merkittävä	strateginen	kumppanuus	pääkaupunkiseudun	
kirjastojen	kesken,	jonka	avulla	asiakkaille	on	luotu	yhte-
näisiä	menettelyjä	ja	palveluita.	Kirjaston	esimerkillisyyt-
tä	pitkään	jatkuneessa	kehittämistyössä	osoittavat	useat	
kansalliset	ja	kansainväliset	palkinnot	ja	kunniamaininnat	
1990-luvulta	alkaen.		

Suomen	 laatupalkinnon	 johdosta	 kaupunginjohtaja	
päätti	palkita	kaupunginkirjaston	myöntämällä	sille	100	000	
euroa	käytettäväksi	vuosien	2008	ja	2009	aikana	korkeata-
soiseksi	luokitellun	toiminnan	edelleen	kehittämiseen.

Kirjasto 10:lle Vuoden laatuinnovaatiopalkinto 2008

Kirjasto	 10	 osallistui	 Vuoden	 laatuinnovaatiokilpailuun	
sarjassa	 julkinen	 sektori/yleishyödylliset	 yhteisöt.	 Kilpai-
luehdotuksia	arvioitiin	laadukkuuden	ja	innovatiivisuuden	
perusteella.	Laadukkuudessa	kiinnitettiin	huomiota	erityi-
sesti	 asiakaslähtöisyyteen	 ja	 tuloksellisuuteen.	 Innova-
tiivisuuden	 osalta	 tarkasteltiin	 innovaation	 uutuusarvoa,	
hyödynnettävyyttä	ja	oppimista.

Tuomariston	 perusteluissa	 Kirjasto	 10:stä	 todettiin,	
että:	 ”Helsingin	 keskustassa	 sijaitseva	 Kirjasto	 10	 pyr-
kii	 saamaan	 asiakkaansa	 kulttuurin	 käyttämisen	 lisäksi	
myös	 luomaan	 ja	 esittämään	 kulttuuria	 tarjoten	 tähän	
monipuoliset	tekniset	mahdollisuudet.	Kirjastossa	on	ha-
vaittu	 maailman	 muuttuminen	 ja	 tähän	 haasteeseen	 on	
vastattu	erittäin	modernein	keinoin	saavuttaen	tässä	työs-
sä	hyvät	tulokset.	Uuden	toimintamallin	ansiosta	kirjaston	
käyttäjiksi	on	tullut	henkilöitä,	jotka	eivät	ole	aikaisemmin	
siellä	asioineet”.

Vuoden laatuinnovaatiopalkinnon ottivat vastaan Kirjas-
to 10:n edustajat Tia Jokinen ja Kari Lämsä. Suomen 
laatupalkinnosta iloitsevat Marja-Liisa Vilkko-Hämä-

läinen, Maija Berndtson, Jouni Juntumaa, Anna-Maria 
Soininvaara ja Marja-Liisa Komulainen.



�

Kirjastojen vuosi 
– toimintaa, tapahtumia, yhteistyötä

Kirjaston toimintaa ohjaavan toiminta-
suunnitelman avulla tuotettiin asiakkaiden 
tarvitsemia ja heidän toivomiaan palveluita 
sekä vastattiin yhä kiristyvään kilpailuun 

asiakkaiden ajasta ja kiinnostuksen 
kohteista.

Toimintasuunnitelmassa	huomioitiin	eri	ikäluokat	ja	väes-
töryhmät	mahdollisimman	laajasti.	Tavoitteena	oli	 tarjota	
kaikille	mahdollisuus	sivistykseen,	kirjallisuuden	ja	taiteen	
harrastukseen,	 kansalaisvalmiuksien	 kehittämiseen	 ja	
elinikäiseen	oppimiseen.

Tarjolla	 oli	 runsaasti	 sekä	 opastusta,	 neuvontaa	 että	
ajanvietettä.	 Asiakkaat	 pääsivät	 nauttimaan	 mm.	 Mika	
Waltari	 -juhlavuoden	 tapahtuma-annista,	 lukupiireistä,	
lukuisista	 näyttelyistä,	 Vallilan	 kirjaston	 100-vuotis-	 ja	
Kulosaaren	kirjaston	70-vuotisjuhlista	sekä	Roihuvuoren	
kirjaston	50-vuotissyntymäpäivän	vietosta.	Vauvaperheet	
köröttelivät	 useiden	 kirjastojen	 satuhetkissä,	 ekaluokka-
laiset	 tekivät	 tutkimusmatkan	 lähikirjastoonsa	 ja	 koulu-
laisten	 syyslomalla,	 Lokaviikolla,	 järjestettiin	 lomalaisille	
ohjelmaa	 15	 kirjastossa.	 Senioreja	 opastettiin	 mm.	 ne-
tin	 käytössä.	 Kaiken	 kaikkiaan	 tilaisuuksia	 organisoitiin	
1	300,	 ja	 tietotekniikan,	 tiedonhaun	 ja	 kirjastonkäytön	
opastustilaisuuksia	630.	

Kirjastokäyntien	määrä	kasvoi	edellisvuodesta.	Käyn-
neiksi	lasketaan	sekä	asioinnit	kirjastoissa	että	verkkosi-
vuilla,	ja	molempien	määrä	nousi.	Lainauksessa	tapahtui	

Laina- ja kävijämäärät vuosina 2008 ja 2007

Vuosi
 Lainaus/  Käynnit/ Verkkokäynnit/

 miljoonaa miljoonaa miljoonaa

2008	 9,4	 6,42	 6,6

2007	 9,6	 6,40	 6,4

Gian Majidi 
konsertoi Kirjasto 
10:ssä 25.1. 
Pianistina oli
Akiko Yokoyama.

sen	sijaan	hienoista	laskua	–	aivan	kuten	muuallakin	Suo-
messa	ja	maailmalla.	Lainaus	oli	vuonna	2007	9,6	miljoo-
naa	kun	se	kertomusvuonna	oli	9,4	miljoonaa.	

Kirjastokohtaista	tietoa	lainausmääristä	on	liitteessä	3,	
Lainaus	ja	kävijät	kirjastoittain.
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Kirjastojen tarjontaa alueittain

Pääkirjasto, eli Pasilan kirjasto 

Kirjastossa	järjestettiin	36	kirjanäyttelyä,	ja	siellä	vieraili	50	
koululuokkaa,	yhteensä	1	176	lasta.	Tapahtumia	oli	kaiken	
kaikkiaan enemmän kuin aiemmin. Ikuisesti ajassa -filoso-
finen keskustelusarja jatkui, keskustelusarjat PEN-klubin ja 
Helsingin	seurakuntayhtymän	kanssa	käynnistyivät.

Monikielinen	kirjasto	järjesti	kaksi	isoa	tilaisuutta:	Mo-
nikielinen	 kirjallisuustapahtuma	 Kielten	 kudos	 –	 Textum	
linguarum	oli	17.-19.4.08	Kulttuurikeskus	Caisassa.	Kro-
kotiilin	kidassa	–	monikielinen	lastenkirjallisuustapahtuma	
pidettiin	4.11.08	Pasilan	kirjastossa.

Eteläinen alue

Rikhardinkadun kirjastossa	 pidettiin	 112	 lasten	 tilai-
suutta	(1	355	osallistujaa),	36	aikuisten	tilaisuutta	(1	050	
osallistujaa)	ja	20	muuta	tapahtumaa	(2	900	osallistujaa).	
Kirjanäyttelyitä	 oli	 yhteensä	 45,	 aiheina	 mm.	 Pekingin	
olympiakisat,	Helsinki-päivä	ja	avaruusviikko.	Koululuok-
kia	vieraili	31	(658	 lasta),	 lisäksi	 järjestettiin	 runokylpyjä	
ja	 vauvavinkkausta.	 Lokaviikoilla	 ohjelmaa	 oli	 erityisesti	
nuorille.	

Kirjasto 10	vastaanotti	Suomen	laatukeskuksen	Vuo-
den	 laatuinnovaatiopalkinnon.	 Kirjasto	 järjesti	 yli	 70	 ta-
pahtumaa;	näyttelyitä,	konsertteja,	tanssi-	 ja	lauluesityk-
siä,	keskusteluita	ja	haastatteluja.	

Lauttasaaren kirjasto	 järjesti	mm.	0-6-vuotiaille	 tar-
koitetun Hopp i galopp till bibban -tilaisuuden 19.4. 

Ruoholahden lastenkirjastossa	 vieraili	 neljä	 päivä-
kotiryhmää,	46	lasta.

Suomenlinnan kirjasto	 oli	 mukana	 Väkevä	 Viapori	
-tapahtumassa	 lokakuussa	 ja	 järjesti	 joulutapahtuman	
29.11.Sosiaalivirasto	piti	kirjastossa	syksyllä	tuolijumppa-
tilaisuuksia	senioreille.	

Töölön kirjastossa	 juhlistettiin	 erityisesti	 töölöläisen	
kirjailijan	Mika	Waltarin	100-vuotisjuhlavuotta.	Aikuisille	jär-
jestettiin	11	Waltari-aiheista	tilaisuutta,	joissa	oli	yhteensä	
1	002	kävijää.	Lapsille	pidettiin	Waltari-aiheinen	satutunti,	

Läntinen alue

Kannelmäen kirjasto	huomioi	toiminnassaan	mm.	maa-
hanmuuttajataustaisen	väestön	ja	järjesti	kaksi	eri-ikäisille	
somalilapsille	tarkoitettua	läksykerhoa,	jotka	kokoontuivat	
kerran	 viikossa.	 Kerho	 toteutettiin	 yhteistyössä	 nuoriso-
talon	kanssa.	Myös	Mika	Waltaria	muistettiin	näyttävästi:	
Panu	 Rajala	 luennoi	 4.3.	 aiheesta	 ”Waltarin	 jalanjäljillä	
Turkissa”,	samaan	aikaan	oli	esillä	näyttely	Waltarin	kirjo-
jen	käännöksistä,	ja	loppuvuonna	pidettiin	näyttely	Walta-
rin	aikaista	Helsinkiä	esittelevistä	teoksista.	

Etelä-Haagan kirjasto	 tarjosi	 työelämään	 tutustuville	
koululaisille	 mahdollisuuden	 osallistua	 kirjaston	 kokoelmi-
en	markkinointiin.	Ykkös-	 ja	 kakkosluokkalaiset	 tutustuivat	
kirjastopalveluihin	Juna-seikkailun	myötä.	Junan	matkassa,	
”konduktöörin”	johdolla	ja	”matkaoppaan”	avustuksella	lap-
set	saivat	tietoa	kirjaston	palveluista	ja	hyvistä	kirjoista.

Pikku Huopalahden lastenkirjastossa	pidettiin	mo-
nikulttuuriset	lasten	iltamat,	jotka	järjestettiin	yhteistyössä	
Mannerheimin	Lastensuojeluliiton	kanssa.

Malminkartanon kirjastossa	 oli	 Waltari-kirjanäyttely	
ja	satutunti.	Kirjavinkkauksessa	kävi	13	luokkaa,	yhteen-
sä	193	koululaista.	

Munkkiniemen kirjasto	osallistui	Muncca-päiviin,	laati	
kotisivuille	 Munkinseutu-aiheisen	 kirjallisuustietokannan,	
kutsui	Munkkiniemen	yhteiskoulun	9.	 luokat	suunnittele-
maan	 Nuorten	 nurkkaa	 ja	 tarjosi	 asiakkaille	 tilaisuuden	
esitellä	mielikirjojaan	kansion	tai	verkkolomakkeen	kaut-
ta.	Lisäksi	järjestettiin	kirjailija-iltoja	ja	29	näyttelyä.

ja Lokaviikoilla Kymppibändi piti nuorille riimityöpajan.  Hel-
singin	 kaupungin,	 Nuoren	 Voiman	 Liiton	 ja	 Suomalaisen	
Kirjallisuuden	Seuran	 järjestämän	Waltari	 -nyt	kirjoituskil-
pailun	 palkitsemistilaisuus	 pidettiin	 Mika	 Waltari	 -salissa.	
Lisäksi	 	 kirjastossa	 oli	 Eurooppalainen	 kulttuuriyhdistys	
EKY:n	Kaipuu	Niilille	-näyttely.	Myös	Waltarin	teoksia	han-
kittiin	runsaasti	lisää,	ja	ne	kävivät	hyvin	lainaksi.

	

Ikuisesti ajassa -filosofiasarjan 
vieraana 1.10. akatemiatutkija 
Mika Ojakangas. Miksi omatunto 
kolkuttaa? -aiheisen keskustelun 
johdattelijana Jukka Relander.

Kapellimestarit Esa-Pekka Salonen, 
Gustavo Dudamel ja Leif Segerstam 
kohtasivat Helsingin Juhlaviikkojen 
kanssa järjestetyssä keskustelutilaisuu-
dessa Kirjallisessa salongissa 19.8.

Aiotko kirjailijaksi 
-nuortensarjan voittaja-
kolmikko Katriina Kero-
koski, Anni Lappela ja 
Sannukka Pekkala. 

Taiteiden yönä lasten-
osastolla askarreltiin.
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Keskinen alue

Kallion kirjastossa	erityisen	suosion	ja	julkisuuden	saa-
vutti	 100	 vuotta	 täyttäneen	 Veikko	 Porkkalan	 juhlanäyt-
tely.	Työväenliikkeen	veteraani	ja	vaikuttaja	Porkkala	piti	
syntymäpäivän	 kunniaksi	 marraskuussa	 ensimmäisen	
taidenäyttelynsä.	 ”Jakautuneet	 muistot	 –	 sisällissodan	
vaikea	historia”	-keskustelutilaisuus	sai	niin	 ikään	asiak-
kailta	huomiota	kuin	myös	kurkkulauluduo	Moldurgan	esi-
tys	tammikuussa.		

Käpylän kirjastossa	 oli	 Käpyrinteen	 palvelukeskuk-
sen	 kirjallisuuspiiri	 kuusi	 kertaa,	 ja	 aluekirjastoyhdistyk-
sen	kanssa	pidettiin	14	kirjailijailtaa.	Suosituin	tapahtuma	
oli	 vanhojen	 kirjojen	 arviointipäivä,	 joka	 toteutettiin	 yh-
dessä	Suomen	antikvariaattiyhdistyksen	kanssa.	Päivän	
aikana	asiakkaita	kävi	250.		

Arabianrannan kirjastossa	 pidettiin	 kahdeksan	 kir-
jastokonserttia,	joista	suosituin	Lau	Naun	tilaisuus	keräsi	
40	 kuulijaa.	 Yhteistyössä	 Taidemaalariliiton	 ja	 Suomen	
sarjakuvaseuran	 kanssa	 pidettiin	 12	 ammattitaiteilijan	
näyttelyä.	Irmelin	ja	Vinskin	satutuokiot	keräsivät	sankan	
kuulijakunnan.	

Vallilan kirjastossa	 juhlittiin	 100-vuotispäivää	 10.9.	
Juhlapäivänä	oli	ohjelmaa	aamusta	iltaan,	ja	juhlapuheen	
piti	apulaiskaupunginjohtaja	Tuula	Haatainen.	Akateemik-
ko	Juha	Leiviskä	esitteli	rakennusta,	lausunta-	ja	musiikki-
ryhmä	Ilo	esitti	Viljo	Kajavan	runoja	ja	lapsille	oli	ohjelmas-
sa	nukketeatteriesitys.	Illan	ohjelmasta	tuli	Vallilan	Valokiila	
-tapahtumasarjan	 ensimmäinen	 osa.	 Kertomusvuonna	
näyttely-yhteistyö	Vallilan	taiteilijatalon	kanssa	oli	aktiivista.	

Pohjoinen alue

Maunulan kirjastossa panostettiin	 lapsiin:	 koululaisten	
kirjallisissa	iltapäivissä	suositeltiin	hyvää	lukemista,	satu-	
ja	 kirjallisuustuokioita	 pidettiin	 30	 ja	 niihin	 osallistui	 266	
lasta.	 Kirjaston	 rock-musiikin	 kokoelmaa	 esiteltiin	 kah-
dessa	”musa-vinkkaustilaisuudessa”.

Oulunkylän kirjastossa	 oli	 pikkulasten	 Körö	 körö	
kirjastoon	-tuokio	huhtikuussa,	Mediapäivät	syyskuussa,	
Lassi	Nummi	-runoilta	lokakuussa	ja	energiansäästöviik-
koa	vietettiin		6.-11.10.

Paloheinän kirjastossa	pidettiin	12	satu-	ja	musiikki-
tuokiota	 lapsille,	 ennästysyleisön	 saaneet	 kolme	 kirjaili-
jailtaa, joiden vieraina olivat Sofi Oksanen, Anu Kaipainen 
ja	Arne	Nevanlinna.	Kirjaston	markkinointi	aloitettiin	Paki-
la.net-sivuilla.

Koillinen alue

Malmin kirjasto	 huomioi	 lapset	mm.	 koululaisten	 syys-
lomaviikolla,	 Lokaviikolla,	 jolloin	 pidettiin	 mangatyöpaja.	
Mukana	oli	35	nuorta	osallistujaa.	Suomenkielisen	työvä-
enopiston	kanssa	järjestettiin	55	tietotekniikan	vertaisoh-
jauskertaa,	Kulttuuriasiainkeskuksen	kanssa	12	Waltari-
elokuvaesityskertaa	 ja	 Koillisen	 työväenopiston	 kanssa	
11	kirjallisuuspiirin	kokoontumista.	Satutunteja	oli	22.	

Jakomäen kirjastossa	 aloitettiin	 nettiopastukset	 ve-
näjänkielisille	asiakkaille.		

Puistolan kirjastossa	käynnistyi	läksy-help	-toiminta,	
Eläinsuojeluyhdistyksen	Siili	ja	orava-iltapäivä	veti	väkeä	
lokakuussa.	

Pukinmäen kirjastossa	oli	13	satutuntia,	senioriopas-
tukset	aloitettiin	ja	Waltari-aiheinen	lukupiiri	kokoontui.		

Suutarilan kirjastossa	 vietettiin	 Lokaviikkoa	 Loka	
lentää	 -teemalla.	 TET-harjoittelija	 piti	 mangan	 piirtämis-
tapahtuman.	Slovenia-illassa	puhunut	VTT	Pilvi	Torsti	veti	
salin	täyteen	kuulijoita.	Kirjavinkkausta	annettiin	526	op-
pilaalle	ja	satutuokiota	pidettiin	yli	300	lapselle	leikkipuis-
tossa	ja	päiväkodissa.

Pitäjänmäen kirjaston	 muistipiiri	 kokoontui	 edelleen,	
Pitäjänmäkipäivänä	kirjastossa	vieraili	kolmen	tunnin	ai-
kana	 700	 asiakasta.	 Kauneimmat	 joululaulut	 -tilaisuus	
onnistui	yli	odotusten.

Pohjois-Haagan kirjastossa	 pidettiin	 satutunteja	 ja	
kirjallisia	 iltapäiviä,	aiheina	mm.	Helsingin	 ilmapuolustus	
jatkosodassa,	Mika	Waltari	ja	Joel	Lehtonen.	Ylen	Elävää	
arkistoa	esiteltiin	8.3.	

Kirjailija Sofi Oksanen 
vieraili Jakomäen 
kirjastossa 31.8..

Tiivistä tunnelmaa manga-työpajassa Malmin kirjastossa.

Vallilan Valokiila 
-tapahtumassa 
oli vieraana mm. 
kirjaston suunnit-
telija arkkitehti, 
akateemikko Juha 
Leiviskä. Keskellä 
kirjastonjohtaja 
Harri Sahavirta 
ja oikealla Maija 
Berndtson. 
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ASKO-asiakastietokoneita 
kaupungintalon Virka-infoon

Kaupungintalon	 aulassa	 avattiin	 7.11.2008	 kau-
pungin	 neuvontapiste	 Virka	 Info,	 jonne	 toimitettiin	
kaupunkilaisten	käyttöön	kuusi	ASKO-tietokonetta.	
Kirjasto	vastaa	koneiden	ylläpidosta.

Asiakkaiden	käytettävissä	on	kirjastoissa	kaiken	
kaikkiaan	350	työasemaa.	Niille	kirjauduttiin	6,3	mil-
joonaa	kertaa.	Jokaisella	koneella	käytiin	keskimää-
rin	5	600	kertaa.	Eniten	käytettiin	Internet-selaimia.	
Muutkin	 ohjelmat,	 mm.	 Word,	 Excel	 ja	 Photoshop	
löysivät	paljon	käyttäjiä.

Kirjasto	 tarjoaa	 kaikissa	 toimipisteissä	 myös	
mahdollisuuden	 langattoman	 Stadinetti-verkon	
käyttöön.	Siihen	kirjauduttiin	19	637	kertaa,	noin	55	
kertaa	päivässä.

Tapanilan kirjastossa	oli	kahdeksan	kirjanäyttelyä,	viisi	
satutuntia,	ja	siellä	vinkattiin	kirjoja	kahdeksalle	luokalle,	
yhteensä	157	lapselle.

Tapulikaupungin kirjastossa	 kokoontui	 lukupiiri	
kahdeksan	kertaa	ja	Tapuli-päivänä	oli	kirjamyyntiä.	

Viikin kirjasto	oli	mukana	Körö	körö	kirjastoon	 -ta-
pahtumassa,	piti	Mika	Waltari	-kirjanäyttelyn	ja	osallistui	
Kirja	 rakentaa	siltoja	-projektiin,	vinkkasi	kirjoja	10	 luo-
kalle,	350	lapselle	ja	piti	12	kirjanäyttelyä.	Sami	Garam	
puhui	 vanhempainillassa	aiheesta	 ”Hiffaaks	 faija,	 snai-
jaaks	mutsi”.	

Kaakkoinen alue

Herttoniemen kirjasto oli	mukana	mm.	Yhdessä-	ja	Ter-
veellinen	kaupunginosa	-projekteissa	sekä	uudessa,	4:n	
V:n	hankkeessa,	eli	Helsingin,	Espoon	ja	Vantaan	Välitä,	
Vaikuta,	Viihdy,	Voi	hyvin	-hankkeessa,	jossa	kehitetään	
asukkaiden	 kanssa	 mahdollisuuksia	 kestävään,	 viihtyi-
sään	ja	vastuulliseen	kaupunkiasumiseen.	

	Kulosaaren kirjasto	vietti	70-vuotisjuhliaan	5.11.	Kir-
ja	 rakentaa	 siltoja	 -keskustelutilaisuudessa	 oli	 aiheena	
Helsinki	1918	–	pääkaupunki	sodassa”.	Aiheesta	luennoi-
vat professori Laura Kolbe ja dosentti Lars Westerlund. 

Laajasalon kirjastossa	 oli	 40	 kirjanäyttelyä,	 sinne	
tehtiin	37	luokkakäyntiä,	joissa	vieraana	oli	yhteensä	715	
lasta.	

Roihuvuoren kirjasto ja	 asiakkaat	 juhlivat	 kirjaston	
50-vuotispäivää	8.11.	Siellä	järjestettiin	myös	Kauhajoella	
tapahtuneen	koulutragedian	vuoksi	”Sure	käsiesi	kautta”	
-projekti	Porolahden	yläasteen	kanssa.		

Itäinen alue

Itäkeskuksen kirjasto	panosti	erityisesti	maahanmuutta-
jien	 palvelun	 kehittämiseen.	 Syyskaudella	 käynnistettiin	
somalinkieliset	 HelMet-opastukset,	 ja	 silloin	 alkoi	 myös	
maahanmuuttajille	tarkoitettu	suomen	kielen	keskustelu-
piiri,	 joka	kokoontui	kerran	viikossa.	Osallistujia	oli	6-12	
kymmenestä	eri	maasta.	Lapsille	tarkoitettu	kirjastomum-
mitoiminta	jatkui	ja	Parempaa	ikää	idässä	senioritapahtu-
ma	järjestettiin	Stoassa	vanhusten	viikolla.	

Kontulan kirjastossa	 pidettiin	 lukuisia	 asukasiltoja,	
teemana	mm.	Kontulan	terveyskeskuksen	palvelut.	Suo-
sikkikirjojen	 saatavuutta	parannettiin	–	 tuloksena	oli	 hy-
vää	palautetta	ja	vakiintunut	käytäntö.		

Vuosaaren kirjastossa	vinkattiin	luettavaa	27	luokal-
le,	712	lapselle,	järjestettiin	15	kirjanäyttelyä,	mm.	aiheis-
ta	Ihmisoikeudet	ja	Kiina.	Lisäksi	oli	kolme	venäjänkielistä	
satutuokiota	15	lapselle	ja	pidettiin	viisi	pelipäivää	Ninten-
do	Wiillä.	Päiviin	osallistui	122	lasta	ja	nuorta.	

Ongintaa Herttoniemen 
kirjastossa.

Lucia-kulkue Itäkeskuksen 
kirjastossa.

Roihuvuoren kirjaston 50-vuotis-
päiviä vietettiin marraskuussa.
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Verkkokirjastossa asiointi lisääntyi 
Verkkokirjasto osoitteissa helmet.fi, 

lib.hel.fi ja kirjastot.fi kasvatti suosiotaan. 
Suosituin sivusto on www.helmet.fi

Helsingin	kaupunginkirjaston	verkkosivustossa	on	neljä	ko-
konaisuutta,	 joihin	kohdistuvia	käyntejä	mitataan	erikseen.	
Sivustot ovat HelMet, Lib.hel.fi, Kirjastot.fi ja Erikoissivustot.

Yhteenlaskettu	 verkkokäyntien	 määrä	 on	 kasvanut	
koko	2000-luvun,	ja	ylitti	kirjastokäyntien	määrän	vuonna	
2007.	 Sama	 suuntaus	 jatkui	 kertomusvuonna:	 verkko-
käyntejä	kirjattiin	enemmän	kuin	kirjastokäyntejä.		

HelMet-verkkokirjasto	 oli	 edelleen	 erittäin	 suosittu.	
Sivuilla	 vierailtiin	 vuoden	 aikana	 5,1	 miljoonaa	 kertaa.	
HelMet-aineistohaku	 uudistettiin	 HelMet-verkkokirjastok-
si	15.1.	Palvelun	ulkoasu	päivitettiin	 ja	varaamiseen	 liit-
tyvä	 koritoiminto	otettiin	 käyttöön.	Aineiston	arvioiminen	
antamalla	sille	tähtiä	tuli	nyt	myös	mahdolliseksi.	Kesäl-
lä	 otettiin	 käyttöön	RSS-uutissyötteet.	Vuonna	 2008	 tuli	
täyteen	HelMetin	viides	toimintavuosi.	Taloustutkimuksen	
Verkkobrändien arvostus Suomessa -tutkimuksessa Hel-
Met	oli	edelleen	Googlen	jälkeen	toisella	sijalla.	

Lib.hel.fi-sivuille tuotettiin ensi kertaa ääntä ja kuvaa. 
Sivuston	käyttö	on	pysynyt	2000-luvulla	samalla	tasolla,	
eli	noin	120	000	käynnissä/kuukausi.

Kirjastot.fi:n toiminnasta on kerrottu 
kohdassa	”Keskuskirjastotoiminta”.

iGS:n suosio vankka

Erikoissivustoista	merkittävin	oli	 iGS-tietopalvelu.	Sivuilla	
käyntien	 ja	 kysymysten	 määrä	 kasvoivat.	 iGS:n	 verkko-
sivuille	 luotiin	keskustelualue	kysymysten	kommentointia	
varten.	Elokuusta	vuoden	loppuun	kommenttikeskusteluja	
aloitettiin	lähes	tuhat.	

iGS:n	 yhteistyö	 Yleisradion	 kanssa	 jatkui	 kuudetta	
vuotta.	Joka	torstai	lähetettävä	Kysy	mitä	vain	-ohjelma	
on	 ollut	 edelleen	 suosittu	 Ylen	 aikaisen	 kuuntelijoiden	
keskuudessa.	Kirjaston	tietopalvelutiimi	vastaa	kuunteli-
joiden	lähettämiin	kysymyksiin.

Kirjasto kuului radiossa  

Opetusministeriön	 rahoituksella	 toteutettu	 kirjastoradio	
teki	ohjelmia	kirjaston	nettisivuille,	Vaaliradioon	ja	Radio	
Helsinkiin.	 Kirjastoradio	 on	 tuottanut	 kirjavinkkauksia,	
kirjastokierros-ohjelmia,	 erilaisia	 henkilöhaastatteluja,	
Viikon	 helsinkiläinen	 kirjailija	 -sarjaa	 yhdessä	 Sanojen	
aika	-toimituksen	kanssa	sekä	Stadin	salaisuudet	-sarjaa	
yhdessä	 iGS-Tietohuoltoaseman	kanssa.	Radio	Helsin-
gin	kanssa	on	tehty	Kirjastossa	hiljaisuus!	-ohjelmaa.

Kunnallisvaalien	aikaan	toteutettiin	Vaaliradio.	Vaalira-
dio	kuului	kolmen	viikon	ajan	pääkaupunkiseudulla.	Sen

toteuttivat	Kaupunginkirjaston	lisäksi	
Helsingin	 kristillinen	 opisto,	 Adultan	
luovien	 alojen	 linja,	 Metropolia	 ja	
Vaskivuoren	 lukio	 Vantaalta.	 Iltaoh-
jelmissa	 oli	 mukana	 Helsingin	 kau-
pungin	nuorisoasiainkeskuksen	Hat-
tutehdas.	

Kaikki	 tuotetut	ohjelmat	talletettiin	
kirjaston	 nettisivuille	 osoitteeseen	
kansalaismedia.lasipalatsi.fi. Vuo-
den	aikana	kertyi	139	äänitallennet-
ta,	joista	80	Radio	Helsinkikin	lähetti.

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
1996            1998           2000           2002          2004           2006           2008

Varaa tietokone

Helsinki-musiikki

HKLJ

iGs

Sanojen aika

Lasten sivut

RikArt

Satukortisto

Vimma

0                         300 000                    600 000                  900 000

181 667

2 813

 16 930

          802 318

              150 990

     63 815

8 802

10 781

1 688

Fyysiset käynnit                         Verkkokäynnit

Fyysiset käynnit ja verkkokäynnit 1996-2008 Erikoissivusto, käynnit 2008

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
1996            1998           2000           2002          2004           2006           2008

Varaa tietokone

Helsinki-musiikki

HKLJ

iGs

Sanojen aika

Lasten sivut

RikArt

Satukortisto

Vimma

0                         300 000                    600 000                  900 000

181 667

2 813

 16 930

          802 318

              150 990

     63 815

8 802

10 781

1 688



1�

	

Yhteistyö Enter ry:n, Työnhakukeskuksen 
ja Helsinkirekryn kanssa jatkui

Ikäihmisten	 tietotekniikkayhdistys	 Enter	 ry	 palveli	
Kohtaamispaikalla	 tarjoamalla	 neuvontaa	 ja	 ver-
taistukea	 omassa	 palvelupisteessään	 senioreille	
viikoittain.	 Kohtaamispaikan	 henkilökunta	 järjesti	
koulutustilaisuuksia	Enter	ry.n	tutoreille.

Kohtaamispaikalla	 toimii	 Helsingin	 työvoimatoi-
miston	Työnhakukeskus,	jonka	kanssa	on	järjestet-
ty	yritysten	rekrytointitilaisuuksia.	Yksi	tällaisista	oli	
Vuosaaren	satamaan	ahtaajia	hakeneen	Nurminen	
Logisticsin	kampanja	sekä	työnhakukeskuksen	jär-
jestämä	 50+	 rekry.	 Työnhakukeskuksen	 asiakkai-
na	 on	 runsaasti	 maahanmuuttajia	 ja	 työnhakijoita	
muista	EU-maista.	Neuvontaa	antaa	Helsingin	työ-
voimatoimiston	työvoimaneuvoja.	

Helsingin	kaupungin	henkilöstökeskuksen	Hel-
sinkirekry	 jatkoi	 toimintaansa	 järjestämällä	 kau-
pungin	omia	kampanjoita	ja	rekrytointitilaisuuksia.	

Läppäritohtori auttoi henkilökohtaisesti

Läppäritohtori-palvelussa	annettiin	henkilökohtaista	neu-
vontaa	asiakkaan	omaa	tietokonetta	ja	sen	käyttöä	kos-
kevissa	ongelmissa.	”Tohtorilta”	varasi	ajan	200	asiakas-
ta,	lisäksi	monet	tulivat	paikalle	ilman	ajanvarausta.

Läppäriluokka	kävi	seitsemässä	lähikirjastoissa	opasta-
massa	asiakkaita	uuden	median	ja	verkkopalvelujen	käy-
tössä.	Mediapäivien	ohjelmassa	oli	mm.	Skype-opastusta,	
lasten mediakasvatusta ja tutustumista Facebookiin.

Kohtaamispaikalla järjestettiin lisäksi 

  tietoiskuja aiheista Mikä on Vista? Mikä on Facebook? 
Äkkiä	aurinkoon	–	miten	varaan	äkkilähtömatkan	
netistä?	Miten	tulostan	lomakuvat	digikamerasta?

		keväällä	ja	syksyllä	yhteistyössä	Welhon	ja	Enter	ry:n	
kanssa	lähikirjastoissa	nettikoulu	senioreille.	Kam-
panjassa	Welho	tuotti	koulutusmateriaalit,	markkinoi	
tilaisuudet	ja	hoiti	logistiikan.	Kirjasto	tarjosi	tilat	ja	
laitteet	ja	Ikäihmisten	tietotekniikkayhdistys	Enter	

	 järjesti	paikalle	opastajat.	Nettikouluissa	opetettiin	
mm.	matkavarausten	tekemistä	netistä,	netti-tv:n	

	 käyttöä	ja	nettipuheluiden	soittamista.	Syksyllä	tilai-
suuksia	järjestettiin	myös	Espoossa	ja	Vantaalla

			Geo-kätkötapahtuma	ympäristökeskuksen	kanssa.	
Kaupunkilaiset	etsivät	Helsingin	geologisia	kohteita	
gps-paikantaminen	avulla.	Tapahtuma	sai	paljon	

	 osallistujia	ja	myönteistä	mediajulkisuutta
		opastusta	digi-TV:n	käyttöön	kaapelitalouksille.	

	 Helsingin	kaupunginkirjasto	ja	Kohtaamispaikka	
osallistuivat	Liikenne-	ja	viestintäministeriön	TV	2007	
-ryhmän	kampanjointiin	järjestämällä	viimeiset	digi-TV	
-kampanjan	opastustilaisuudet	seitsemässä	lähikirjas-
toissa	yhteistyössä	Lions-järjestön	kanssa

		tammikuussa	Eurooppaan	vai	etäämmälle	-tapah-
tuman,	jossa	esiteltiin	ulkomaiden	opiskelu-,	työ-	ja	
harjoittelumahdollisuuksia.	Yhteistyökumppaneina	
olivat	Eurooppa-tiedotus,	Kansainvälinen	henkilö-

	 vaihdon	keskus	Cimo,	Allianssi,	Pohjola-Norden,	
Eures,	Helsingin	kaupungin	nuorisoasiainkeskuksen	
Kompassi	ja	AIESEC

		joulukuussa	pääkaupunkiseudun	ammattikorkea-
	 koulujen	kanssa	maahanmuuttajille	suunnattu	Korkea-

koulutetut	metropolin	tekijät	-tapahtuma.	Mukana	
	 olivat	Arcada,	Diak,	Haaga-Helia,	HAMK,	HSE,	
	 Humak,	HY,	LAMK,	Laurea,	Metropolia,	TaiK	ja	TKK.

Kohtaamispaikka opasti, neuvoi ja ”tohtoroi”

”Läppäritohtorit” Leo Koski-
luoma ja Roberto Corsini 
valmistautuvat vastaanot-
toon Pasilan kirjastossa.

Metropolin tekijöitä TKK:sta Kohtaamispaikalla 
marraskuussa.

Kohtaamispaikka@lasipalatsin 
toimintavuosi Lasipalatsissa oli vilkas. 
Uuteen mediaan liittyvää neuvontaa ja 

opastusta ja tietoiskuja annettiin 
useista eri aiheista. 
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Kirjastoautoyksikössä valmisteltiin 
liitosalueen kirjastopalveluja 
Kirjastoautoyksikössä	suunniteltiin	mm.	Helsinkiin	vuoden	
2009	alusta	liitettävän	Sipoon	osan,	eli	liitosalueen	kirjas-
topalveluja.	 Kirjastoautolle	 tehtiin	 aikataulumuutos,	 kun	
liitosalueelle	 lisättiin	kuusi	pysäkkiä.	Myös	Sakarinmäen	
koulussa	toimivan	lastenkirjaston	avaamista	valmisteltiin.	

Kirjastoautot	 osallistuivat	 edellisvuoden	 tapaan	 usei-
siin tapahtumiin. Mangabussi kurvasi Lokaviikoille koulu-
laisten	 syyslomaviikolla,	 ja	 kokonaan	 mangasarjakuvilla	
täytetty	 kirjastoauto	 herätti	 ihastusta.	 Huhti-elokuun	 ai-
kana	auto	vieraili	Myllypuro-päivässä,	Kumpulan	kyläjuh-
lilla,	 Maailma	 kylässä	 -tapahtumassa	 ja	 Helsinki-päivän	
juhlassa.	Mukana	oltiin	myös	Elmun	30-vuotisjuhlassa	ja	
Taiteiden	yön	vietossa.		

Kotipalvelu – palvelu pelaa Ilonalla 
Vuoden	 aikana	 ei	 kotipalvelun	 toiminnassa	 tapahtunut	
suuria	 muutoksia.	 Yksikkö	 palvelee	 helsinkiläisiä,	 jotka	
eivät	 sairauden,	 vamman	 tai	 korkean	 iän	 vuoksi	 voineet	
asioida	kirjastossa.	Asiakaskunnassa	oli	myös	tilapäisesti	
esteisiä	henkilöitä.	Aineistoa	 lainattiin	myös	erilaisille	hoi-
vayhteisöille.	

Lainaus	pysyi	samalla	tasolla	kuin	edellisvuonna	(nou-
sua	0,2	%).	Asiakkaita	oli	471.	Uusia	tuli	vuoden	aikana	
60,	mutta	poistuma	oli	lähes	yhtä	suuri.

Kotipalvelun	 uudelle	 autolle	 haettiin	 kilpailulla	 ni-
meä.	Kilpailu	oli	kaikille	avoin,	 ja	se	julkistettiin	kirjas-
ton	nettisivuilla.	Nimiehdotuksia	pyydettiin	myös	palve-
lun	asiakkailta.	Niitä	 tuli	87	kappaletta,	 ja	niistä	auton	
nimeksi	valittiin	”Ilona”.	

Laitoskirjaston käyttö 
viimevuotista tasoa
Laitoskirjastopalveluja	 oli	 saatavilla	 edellisvuoden	 ta-
paan	11	eri	toimipisteessä.	Niiden	lainaus	väheni	hiukan	
(3,3	%),	samoin	kävijöiden	määrä.

Kotipalvelu esittäytyi 
“Parempaa ikää 
idässä” -seniorimes-
suilla 8.10.
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Aineiston hankinta – kirjoja hankittiin eniten 

Hankinta-	 ja	 luettelointitoimisto	 osti	 kirjastoille	 vuonna	
2008	yhteensä	158	818	aineistoyksikköä	(edellisvuonna	
143	032).	Kirjoja	ostettiin	eniten,	eli	yli	79	%	kaikesta	han-
kitusta	aineistosta.	

Suomen-,	 englannin-	 ja	 ruotsinkielisten	 teosten	 jäl-
keen	eniten	ostettiin	venäjän-,	saksan-,	kiinan-,	somalin-,	
viron- ja arabiankielisiä kirjoja. Kaiken kaikkiaan kokoel-
maa	kartutettiin	62:ta	eri	kieltä	olevilla	kirjoilla.		

Aineistoa	hankittiin	4,96	eurolla/asukas	(edellisvuonna	
4,50	eurolla).

Vanhentunutta	 ja	 turmeltunutta	 aineistoa	 poistettiin	
178	926	 kappaletta.	 Näistä	 inventoinnissa	 puuttuneita	
niteitä	oli	10	164	kappaletta,	mikä	on	noin	1,1	%	koko	in-
ventoidusta	aineistosta.

Tapahtui taustalla – tukiyksiköiden toiminnan tuloksia

Kirjatalkoilla tuettiin kotimaista kirjallisuutta

Helsingin	kaupunginkirjasto	osallistui	Kulttuurirahaston	Kirjatalkoisiin,	ja	tästä	johtuen		
hankinnan	painopiste	oli	kotimaisessa	kirjallisuudessa.	Kulttuurirahaston	avustuksel-
la	 hankittiin	 kirjoja	 65	000	 euron	 arvosta.	 Puolet	 avustuksesta	 käytettiin	 lasten-	 ja	
puolet	aikuistenkirjojen	hankintaan.

HelMet-kirjastossa aloitettiin Blu-ray -levyjen ja konsolipelien hankinta 

Yhteistyötä	pääkaupunkiseudun	kirjastojen	kanssa	jatkettiin.	Seudun	yhteistä	kirjastoai-
neiston	hankintajärjestelmää	kehitettiin.	Yhteinen	hankintajärjestelmä	lisää	seudullista	
läpinäkyvyyttä	ja	parantaa	samansuuruisen	aineistomäärärahan	seurantaa.	Loppuvuo-
desta	aloitettiin	uusien	aineistotyyppien,	Blu-ray	-levyjen	ja	konsolipelien	hankinta.

Verkkomusiikin latausmahdollisuuksia selvitettiin 

Musiikin	verkkojakelu	on	viime	vuosina	vahvistanut	asemaansa.	Tekijänoikeudellisista	
syistä	kirjastojen	mahdollisuudet	tarjota	asiakkailleen	kuunneltavaksi	verkossa	olevaa	
musiikkia	ovat	merkittävästi	rajallisemmat	kuin	fyysisten	tallenteiden	maailmassa.

HelMet-kirjasto	ja	Tampereen	kaupunginkirjasto	aloittivat	
syksyllä	2008	yhden	levy-yhtiön	kanssa	selvityksen	siitä,	
minkälaisia	 taloudellisia	 ja	 teknisiä	mahdollisuuksia	olisi	
tarjota	asiakkaille	verkkomusiikin	kuuntelumahdollisuus	jo	
nyt tarjottavan Naxos Music Libraryn lisäksi. Neuvottelut 
eivät	johtaneet	kertomusvuonna	sopimukseen.	Fyysisten	
musiikkitallenteiden	ja	verkkomusiikin	käytön	seuraamis-
ta	 jatketaan	 ja	sopivia	 toimintatapoja	 tulevaisuuden	mu-
siikkikirjastoa	ajatellen	etsitään.	

Tietoa kokoelmista ja niiden käytöstä
”Suvauksella” todennettua: yli 50-vuotiaat miehet lukevat lehtiä

Lehtiaineiston	osalta	tehtiin	seudullisesti	sukupuolivaiku-
tusten	arviointi	eli	suvaus.	Kirjastoon	tuli	n.	1	200	lehtini-
mekettä,	vuosikertoja	toimipisteisiin	 tuli	yhteensä	5	141.	

Miehet käyvät kirjastoissa lukemassa lehtiä...

Selvityksestä	ilmeni	että	sanomalehtien	tyypillinen	lukija	on	yli	50	-vuotias	mieshenki-
lö,	13	%	miesvastaajista	luki	verkkolehtiä.	

Aikakauslehtien	innokkaimmat	lainaajat	taas	ovat	30-39	-vuotiaita	naisia.	Lehtilai-
noista	yli	70	%	oli	naisilla.	

Lainaajista yli puolet naisia

Vuoden	aikana	helsinkiläisistä	kirjastokorttiaan	käyttäneistä	lainaajista	lähes	63	%	oli	
naisia.	Lainauksessa	kirjalainauksen	osuus	oli	noin	69	%.	Kirjalainauksesta	suomen-
kielistä	aineistoa	oli	n.	87	%,	ruotsinkielistä	3,8	%	ja	muunkielistä	9,3	%.	Kirjalainoista	
n.	70	%	oli	aikuisten-	ja	30	%	lastenkirjoja.

Tagaloginkielisiä kirjoja Monikieliseen kirjastoon 

Etenkin	maahanmuuttajataustaista	väestönosaa	palvelevan	Monikielisen	kirjaston	ko-
koelmaa	kartutettiin	yli	50	eri	kieltä	olevilla	kirjoilla.	Ensimmäistä	kertaa	hankittiin	tagalo-
ginkielisiä kirjoja, joiden lukijakuntaa ovat lähinnä maahan muuttaneet filippiiniläiset.

...naiset 
lainaamas-
sa kirjoja.
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Aineisto
Lainoja       
 v. 2008

      %
Niteitä

31.12.2008
       %

  Lainoja/        
 nide

KIRJAT 6 505 139 69,2 1 596 065 84,1 4,08

	suomi 5	651	618 60,1 1	251	739 66 4,52

	ruotsi 247	249 2,6 151	857 8,0 1,63

	muut	kielet 606	273 6,5 192	469 10,1 3,15

MUU AINEISTO 2 896 976 30,8 301 432 15,9 9,61

	musiikkiäänitteet 1	374	544 14,6 183	615 9,7 7,49

	puheäänitteet 198	387 2,1 32	182 1,7 6,16

Äänitteet yht. 1 572 930 16,7 215 797 11,4 7,29

	DVD-levyt 725	124 7,7 24	687 1,3 29,37

	BD-levyt 479 0,01 77 0,0 6,23

	videokasetit 91	326 1 11	811 0,6 7,73

Kuvatallenteet yht. 816 930 8,7 36 575 1,9 22,34

	nuotit 143	521 1,5 34	008 1,8 4,22

	CD/DVD-ROM-levyt 34	194 0,4 5	443 0,3 6,28

	e-kirjat 3	206 0,03 328 0,02 9,77

	lehdet 297	091 3,2 																		- 												- 															-

	kartat,	pelit,	ym. 29	105 0,3 9	281 0,5 3,14

Yhteensä 9 402 115 100,0 1 897 497 100,0 4,96

Tilastosta	puuttuu	Pasilan	kirjavaraston	rekisteröimätön	tietokirjallisuus	ja	sen	lainaus.
Kokoelmatilastosta	puuttuvat	lainattavat	lehdet	ja	niiden	kansiot.
Lehtilainat	on	kuitenkin	otettu	mukaan	laskettaessa	kokonaislainauskiertoa.
Kokoelmatilastossa	ovat	mukana	myös	käsikirjastokokoelmat.
Karttoihin,	peleihin	ym.	sisältyvät	myös	lainattavat	esineet.
Laitoskirjastojen	nuottilainat	sisältyvät	kirjalainoihin.
Kaukolainat	eivät	sisälly	tilastoon.
Jakomäen,	Lauttasaaren,	Malmin,	Vallilan,	Viikin	ja	Vuosaaren	kirjastot	
olivat	remonttien	vuoksi	osan	vuotta	suljettuina.	

Lehtityyppi Nimekkeet Vuosikerrat

Aikakaus-
lehdet 1	119 4	479

Sanoma-
lehdet 110 662

Yhteensä 1	229 5	141

Lehtivalikoima

Lainaus ja lainauskierto aineistotyypeittäin

Risto Räppääjät suosituinpia lastenromaaneja

Risto	Räppääjät	olivat	vuonna	2008	ylivoimaisesti	
lainatuinpia	 lastenromaaneja	 HelMet-kirjastossa.	
Sinikka	ja	Tiina	Nopolan	luoman	sarjan	kahdeksan	
osaa	oli	 kymmenen	 lainatuimman	 teoksen	 listalla.	
Vastusta	Räppääjälle	antoi	ainoastaan	Harry	Potter	
-sarja,	jonka	kaksi	viimeistä	osaa	ylsi	top-kymppiin.	

Vain kolme sankaria top-22:ssa 

Kaikkiaan	 22	 lainatuimman	 lastenromaanin	 jouk-
koon	ei	mahtunut	kuin	kolme	sankaria:	Risto	Räp-
pääjälle	 ja	 Harry	 Potterille	 seuraa	 pitää	 Kapteeni	
Kalsari.	 Huumorin	 ja	 jännityksen	 lisäksi	 lukijoihin	
puri	 elävä	kieli.	Rowlingin	Potterit	 ja	Pilkeyn	Kap-
teeni	Kalsarit	pärjäsivät	kotimaisen	Risto	Räppää-
jän	rinnalla	erinomaisten	suomennostensa	vuoksi.	
Kumpaakin	sarjaa	kääntää	Jaana	Kapari-Jatta.

Suomi 78,4 %

Ruotsi 9,5 %

Englanti 7,3 %

Saksa 0,8 %

Ranska 0,7 %

Italia 0,2 %

Espanja 0,3 %

Venäjä 1 %

Muut kielet 2 %

Kirjakokoelma, erikielisten 
teosten osuus kokoelmasta
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Tilasuunnittelu: Palvelualueuudistukset jatkuivat 

Palvelualuemuutoksia	 jatkettiin	 ja	 itsepalvelua	edistettiin	
edelleen.	Vuosaaren	kirjaston	palvelualueet	uudistettiin	ja	
lajitteleva	palautusautomaatti	otettiin	käyttöön.	Samassa	
yhteydessä	 lastenosastolla	 ja	 työtiloissa	 tehtiin	 tilakes-
kuksen	johdolla	muitakin	muutoksia.	

Keväällä	Kallion	kirjastoon	 teetettiin	alustava	suunni-
telma	lajittelevan	palautusautomaatin	sijoittamisesta	ylei-
sötilaan,	ja	laitteesta	järjestettiin	hankintakilpailu.	Muutos-
ten	tarkempi	suunnittelu	ja	toteutus	sekä	laitteen	asennus	
siirtyivät	 vuoteen	 2009.	 Palvelualueuudistuksia	 toteutet-
tiin	Malmin,	Lauttasaaren	ja	Viikin	kirjastoissa.	Myös	Val-
lilan	kirjaston	palvelualue	uudistettiin	ja	samalla	100-vuo-
tisjuhlaansa	valmistautuneen	kirjaston	tiloja	kohennettiin	
tilakeskuksen	avustuksella.	Kirjasto	10	sai	 lisätilan,	 joka	
kunnostettiin	ja	kalustettiin	työtilaksi.

Konseptisuunnittelu	 käynnistettiin,	 ja	 pilotiksi	 valittiin	
Oulunkylän	kirjasto.

Käpylän	 kirjaston	 perusparannuksen	 hankesuunnitelma	
ajanmukaistettiin,	mutta	varsinaista	perusparannusta	siirret-
tiin	samassa	talossa	toimivan	päiväkodin	tarpeiden	vuoksi.

Tarveselvityksiä	valmisteltiin	Töölön	kirjaston	perusparan-
nuksesta	ja	Maunulan	työväenopiston	ja	kirjaston	yhteisestä	
hankkeesta.	Kaupunginkirjasto	oli	mukana	myös	Jätkäsaa-
ren	Talletusvaraston	eli	Bunkkerin	käyttötarkoituksen	 tutki-
muksessa	ja	laatimassa	Bunkkerin	tarveselvitystä	yhdessä	
liikuntaviraston	 ja	nuorisotoimen	kanssa.	Hanketta	 johti	 ti-
lakeskus,	 ja	se	jatkuu	vuonna	2009.	Mellunmäen	kirjaston	
sijoittamista	 uudistuvaan	 Mellunmäen	 liikekeskukseen	 tut-
kittiin	yhdessä	kaupunkisuunnitteluviraston	ja	YIT:n	kanssa.

Keskustakirjaston sijaintivaihtoehtoja selvitettiin 
ja palvelutarjontaa hahmoteltiin

Keskustakirjastohanke	eteni	vuoden	aikana	monella	tavalla.	
Kaupunginjohtajan	asettama	hankkeen	toteuttamismahdol-
lisuuksia	selvittävä	työryhmä	jatkoi	toimintaansa	puheenjoh-
tajana	apulaiskaupunginjohtaja	Tuula	Haatainen.	

Maaliskuussa	 julkistettiin	 selvityshenkilö	 Mikko	 Leis-
tin	laatima	raportti	Keskustakirjasto	–	Metropolin	sykkivä	
sydän.	Raportissa	viitataan	hallitusohjelmaan	2007-2011,	
jossa	kirjasto	nähdään	kansalaisten	oppimisen,	tietohuollon	
ja	 kulttuurin	 monipalvelujärjestelmänä.	 Raportin	 mukaan	
tulevaisuuden	kirjasto	on	tapahtumallinen	kirjasto,	joka	luo	
uudenlaista	kaupunkikulttuuria.	Toimintamallissa	syntyy	jul-
kinen	kaupunkitila,	jossa	yhdistetään	suomalaisen	kirjaston	
vahva brändi ja erilaisten toimijoiden aktiivisuus. 

Selvityshenkilö	päätyi	esittämään	merkittäväksi	kohtaa-
mispaikaksi	 muodostuvan	 hankkeen	 kokonaispinta-alan	
suuruusluokaksi	 25	000	 m2,	 josta	 kirjasto	 on	 12	000	 m2,	
näyttelytilat,	 elokuvateatteri	 ja	 muut	 kohtaamistilat	 8	 000	
m2	ja	ravintolat,	kahvilat	ja	muut	kaupalliset	tilat	5	000	m2.	
Vaihtoehtoisiksi	 sijoituspaikoiksi	 raportissa	 esitettiin	 Lasi-
palatsia,	Postitaloa	sekä	Töölönlahden	aluetta.

Lauttasaaren kirjas-
ton uusi palvelualue.

Vuosaaren kirjasto 
avattiin remontin 
jälkeen 15.2.2009.

Keskusta-
kirjastolle 
kaavailtu tontti 
Sanomatalosta
katsottuna.



1�

Kaupunginjohtaja	 merkitsi	 päätösluettelossaan	 raportin	
tiedoksi	19.3.2008	ja	päätti	samalla,	että	tähänastista	pe-
rusteellisemmin	selvitetään	hankkeen	sijaintivaihtoehtona	
Töölönlahden	alue	ympäristöineen.

Tämän	päätöksen	perusteella	työryhmä	tilasi	syksyllä	
JKMM	Arkkitehdit	-toimistolta	selvitystyön,	jonka	tehtävä-
nä	oli	 selvittää	 ja	 ideoida	Helsingin	 keskustakirjaston	 ja	
uudenlaisen	 kohtaamispaikan	 rakentamismahdollisuuk-
sia	Töölönlahdelle.	

Selvitystyöhön	sisällytettiin	rakennuspaikan	lähtötieto-
jen	 kartoittaminen	 ja	 analysointi,	 rakennuspaikan	 sovel-
tuvuuden	 tarkastelu	uuden	kirjaston	 tai	 laajemman	koh-
taamispaikan	toiminnan	näkökulmasta.	Selvitystyö	jatkui	
vuoden	2009	puolelle.

Vuoden	 2009	 talousarvion	 valmistelun	 yhteydessä	
kaupunginvaltuusto sisällytti kaupunginkirjaston budjettiin 
miljoona	euroa	hankkeen	eteenpäin	viemiseksi.

Seitsemän Keki-ryhmää pohti palvelutarjontaa

Kaupunginkirjastossa	käynnistettiin	syksyllä	keskustakir-
jaston	 toimintaa	 ja	palvelutarjontaa	koskeva	 työskentely	
nimittämällä	seitsemän	ryhmää:	Kirjasto	10	ja	Kohtaamis-
paikka	,	logistiikka	ja	RFID,	monikielinen	kirjasto,	musiik-
ki,	nuoret,	perhekirjasto	ja	tapahtumat	ja	elämykset.	Ryh-
mien	starttitilaisuus	pidettiin	15.10.	 ja	 tehtäväksi	antona	
oli	aiheen	tutkiminen	ja	selvittäminen	yhdessä,	 innovaa-
tiopotentiaalin	esiinsaaminen,	olevan	palvelun	tarkastelu	
asiakkaiden	 näkökulmasta,	 puuttuvan	 palvelun	 tarpeen	
tutkiminen	ja	selvittäminen	sekä	ehdotukset	konkreettisik-
si	toimiksi	näkökulmina	suunnitelma	palvelusta	tai	toimin-
nasta,	kokeileminen	 ja	 testaaminen.	Ryhmät	 raportoivat	
vuoden	2009	puolella.

Markkinointi ja viestintä: 
Teemana peruspalveluista tiedottaminen

Tiedottamisen	painopistealueena	oli	peruspalveluista	tie-
dottaminen.	Niitä	–	mm.	kirjastokortin	hankintaa,	HelMet-
verkkokirjaston	ominaisuuksia	ja	kirjaston	muuta	tarjontaa	
kuin	kirjoja	–	esiteltiin	yhteistyössä	muiden	HelMet-kirjas-
tojen	 kanssa	 Kirjamessuilla.	Aiheesta	 laadittiin	 yhdessä	
myös	mediatiedotteita	ja	uutisia	verkkosivuille.	

Tavoitteena oli myös Lainan päivän (8.2.) profiilin nos-
taminen,	 ja	 silloin	 tempaistiin	 aiempaa	 näyttävämmin.	
Lähes	kaikissa	kirjastoissa	tarjottiin	Lainan	päivän	kahvit,	
ja	varaukset	sai	noutaa	kyseisenä	päivänä	maksamatta	
varausmaksuja.	 Syyspuolella	 tehtiin	 ulkoista	 ja	 sisäistä	
viestintää	varten	tiedotuspaketti	Suomen	laatupalkinto-	ja	
Laatuinnovaatio	 palkintovoitoista	 tiedottamiseen.	 Myös	
laatupalkintohakemustiivistelmän	 toimittaminen	 aloitet-
tiin.	

Syyslomalla	 oleville	 koululaisille	 ensikertaa	 nuoriso-
asiainkeskuksen	 ja	 kulttuuriasiainkeskuksen	 kanssa	 yh-
teistyössä	 järjestettyjen	 Lokaviikkojen	 tiedottaminen	 ja	
markkinointi	alkoi	maaliskuussa	ja	päättyi	marraskuussa.		

Markkinointisuunnitelmat yksiin kansiin 
– kuvapankki valmistui

Kaikkien	 kirjastojen	 ja	 yksiköiden	 markkinointisuunnitel-
mat koottiin yhteen budjetoinnin ja toiminnan koordinoin-
nin	helpottamiseksi.		

Kaupunginkirjaston	 kuvapankki	 saatiin	 tuotantovai-
heeseen.	 Pankkiin	 on	 jatkossa	 tarkoitus	 tallettaa	 kaikki	
organisaation	 kannalta	 merkitykselliset	 sähköiset	 valo-
kuvat.	 Myös	 henkilökunta	 pääsee	 tallentamaan	 kuvia.	
Paperikuvat	skannataan	järjestelmään.	Kuvapankin	tuot-
tamisessa	pääroolissa	olivat	verkkokirjastoyksikkö	ja	tie-
totekniikkayksikkö.

Urakka on valmis! Tiedottaja Kirsi-Leena Helle ja 
Lokaviikkojen juliste.
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Viisi ryhmää kehitti eri asiakassegmenttien palveluja
Teemaryhmät, lasten-, nuorten- ja 

senioriryhmä sekä svenska 
gruppen ja monikulttuurisuusryhmä 

valmistelivat ja tuottivat asiakas-
kunnalleen tarkoitettuja palveluja.

Lapset huomioitiin monipuolisesti

Vauvaperheille	suunnatut	Körö	körö	kirjastoon	-tapahtu-
mat	keräsivät	Helmet-kirjastoissa	yhteensä	573	kävijää.	
Tilaisuuksissa	 sanataideohjaajat	 vetivät	 vauvojen	 ja	 ai-
kuisten	 yhteisiä	 lorutuokioita,	 joissa	 tutustuttiin	 lastenlo-
ruihin	ja	loruleikkeihin.	

Satuikäiset vierailivat innokkaasti festaribussissa Maa-
ilma	 kylässä	 -festivaaleilla	 toukokuussa.	 Kaisaniemen	
Tenava-Timbuktuun pysäköidyssä bussissa kävi festi-
vaaliviikonloppuna yli 2 300 asiakasta. Festaribussissa 
nähtiin	 nukketeatteri	 Rooman	 Rainer	 Kauniston	 hienoja	
nukketeatteriesityksiä	 ja	 kuultiin	 sadunkerrontaa	 viidellä	
eri	kielellä.	Tuhannen	ja	yhden	yön	henkeen	sisustetussa	
bussissa oli myös erikielisiä kuvakirjoja katseltavana, lu-
ettavana	ja	lainattavana.	

Ekaluokkalaisille esiteltiin palveluja 

Jo	 perinteeksi	 muodostunut	 ekaluokkalaisille	 suunnattu	
kampanja	toteutettiin	syksyllä.	Tavoitteena	oli	esitellä	lap-
sille	kirjaston	palveluja	ja	innostaa	heitä	hankkimaan	oma	
kirjastokortti.	 Kaikki	 koulunsa	 aloittaneet	 kutsuttiin	 käy-
mään,	ja	heille	kerrottiin	palveluista.	Lapset	saivat	lahjaksi	
kirjavinkkilistan	ja	HelMet-repun	kirja-aarteita	varten.	

Lautapelejä ostettiin iltapäivien iloksi

Kertomusvuonna	 panostettiin	 myös	 peleihin:	 jokaiseen	
kirjastoon	 hankittiin	 uusia	 lautapelejä	 kirjastossa	 pelat-
tavaksi.	 Lapset	 ja	 nuoret	 voivat	 pelata	 nyt	 kirjastoissa	
esimerkiksi	 Inkan	aarretta,	Carcassonnea	 tai	Muuttuvaa	
labyrinttiä.

Sivuja kehitettiin – nyt mukana ääntä ja kuvaa

Lasten	 verkkosivuilla	 vieraili	 vuoden	 2008	 aikana	 yli	
50	000	kävijää.	Lastensivuille	saatiin	nyt	myös	kuvaa	ja	
ääntä.	Kirviö-TV:ssä	julkaistiin	videoleikkeitä	ja	sivuille	tal-
lennettiin	lukuvinkkejä	audioleikkeinä.	Myös	lastensivujen	
vanhat	sarjat,	kuten	Kirviön	kiikarissa	ja	Hyvä	harrastus,	
saivat	 uusia	osia.	Uutena	 juttusarjana	alkoi	Viikonlopun	
erikoistarjous	-sarja,	 jossa	esitellään	monenlaista	kirjas-
toaineistoa	ja	muuta	kirjastoon	liittyvää.

Oppia jaettiin Japaniin ja Portugaliin

Suomalaisesta	 kirjavinkkauksesta	 ja	 lastenkirjastotyöstä	
oltiin	 kiinnostuneita	 myös	 maailmalla,	 erityisesti	 Japa-
nissa.	 Japanin	 lisäksi	 vieraita	 saatiin	 mm.	 Portugalista.	
Portugalilainen	 lastenkirjastonhoitaja	 Fátima	 Magalhães	
vietti	 lokakuun	Helsingin	kaupunginkirjastossa.	Hän	vie-
raili	useissa	HelMet-kirjastoissa.

	

Keinoja nuorten ”koukuttamiseksi” 
haettiin  

Nuortenkirjastotyö	 jatkui	 nyt	 toista	
vuotta	 erityisen	 aktiivisena	 ja	 uusia	
keinoja	 hakevana.	 Ensi	 kertaa	 jul-
kaistiin	 nuorille	 tarkoitettu	 Pinna-
lehti,	 jossa	 esiteltiin	 kirjoja	 uudella,	
houkuttelevalla	 tavalla.	 Lehti	 sisäl-
tää	kirja-arvosteluja	ja	nuorten	itsensä	kirjoit-
tamia	kirjavinkkejä.	Pinnaa	jaettiin	kirjastojen,	nuorisota-
lojen	ja	koulujen	kautta.	Siitä	on	tarkoitus	tehdä	vuotuinen	
julkaisu.	Julkaisun	 tekoa	varten	saatiin	 rahoitusta	4	000	
euroa	Etelä-Suomen	lääninhallitukselta.Iloisiin runokirjoihin tutustuttiin Vuosaaren kirjastossa.
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Kesädösä hurautti nuorten pariin 

Kesädösäksi	 sisustettu	 kirjastoauto	 kiersi	 kesä-heinä-
kuussa	 kolme	 viikkoa	 Helsingissä	 ja	 Espoossa.	 Sieltä	
saattoi	 lainata	 aineistoa	 ja	 pelejä	 ja	 sai	 infoa	 kirjaston	
palveluista.	 Lisäksi	 tarjolla	 oli	 tietoa	 nuorille	 järjestettä-
västä	kesätoiminnasta	Stadissa	ja	lähiympäristössä.	Auto	
ei	kiertänyt	aikataulun	mukaan,	vaan	Kesädösä	oli	siellä	
missä	 nuoretkin:	 puistoissa	 rannoilla,	 toreilla	 ja	 turuilla.	
Sen	saattoi	myös	tilata	paikalle	puhelimella.

Yhteistyö Espoon kaupunginkirjaston 
nuorisoryhmän kanssa alkoi

Nuorisoryhmä	aloitti	yhteistyön	Espoon	kaupunginkirjas-
ton	nuorisoryhmän	kanssa,	ja	sen		tuloksena	järjestettiin	
muun	 muassa	 Opi	 kohtaamaan	 pelkosi	 –	 koulutustilai-
suus,	 johon	 osallistui	 78	 työntekijää	 HelMet-kirjastoista.	
Koulutustilaisuus	 oli	 tarkoitettu	 kaikille	 kirjastoissa	 työs-
kenteleville,	 jotka	 haluavat	 vinkkejä	 nuoren	 kohtaami-
seen.	

Lokaviikot tarjosi ohjelmaa koulujen syyslomaviikolla

Lokaviikot	–	ympäri	kaupunkia	levittynyt	festari	–	järjestet-
tiin	 ensimmäistä	 kertaa	 12.-19.10.2008.	 Kohderyhmänä	
olivat	13-25-vuotiaat	nuoret.	Pääjärjestäjinä	olivat	Helsin-
gin	kaupunginkirjasto,	kulttuuriasiainkeskus	ja	nuorisoasi-
ainkeskus.	

Tarjolla	 oli	 muun	 muassa	 tuunausta,	 mangaa,	 lauta-
pelejä	ja	erilaisia	työpajoja.	Kaiken	kaikkiaan	15	kirjastoa	
panosti	Lokaviikkojen	viettoon.	

Senioriryhmän toiminta jatkui vakiintuneeseen tapaan

Ryhmä	kävi	esittelemässä	kirjaston	palveluja	Kampin	 ja	
Kinaporin	palvelukeskuksissa,	Folkhälsanin	senioritalolla	
ja	Vuosaaren	eläkkeensaajat	ry:n	tilaisuudessa.

Helsingin	omaishoitajien	ruotsinkielinen	ryhmä	vieraili	
Rikhardinkadun	kirjastossa.	Töölön	kirjastossa	jatkui	yh-
teistyö	 muistisairautta	 potevien	 omaishoitajien	 virkistys-
ryhmien	kanssa.	Sinikka	Ojala	esitteli	Töölön	Altzheimer-
projektia	 sosiaaliviraston	 järjestämässä	 ”Ikääntyneiden	
hyvinvointipalvelut	–	yhdessä	”-seminaarissa	24.4.

Valtakunnallista	 vanhusten	viikkoa	vietettiin	5.-12.10.	
ja	viikon	 teemana	oli	Viisas	vanhuus.	 Itä-Helsingin	kult-
tuurikeskus	Stoassa	järjestettiin	”Parempaa	ikää	idässä”	
-seniorimessut	8.10.	Itäkeskuksen	kirjasto	osallistui	tähän	
suurtapahtumaan.	 Kyseessä	 oli	 yhteistyöprojekti,	 jonka	
järjestäjinä	olivat	Helsingin	kaupunki,	seurakunta,	eri	jär-
jestöt	ja	yritykset	Itä-Helsingin	alueelta.	

Kaupungin vanhusneuvosto kirjaston vieraana

Helsingin	vanhusneuvosto	vieraili	kirjastossa	16.12.	Neu-
vostolle	 esiteltiin	 kaupunginkirjaston	 senioritoimintaa:	
kokoelmia	 senioriväestön	 näkökulmasta,	 senioriväes-
tön	kirjastopalveluohjelmaa,	Töölön	kirjaston	yhteistyötä	
muistisairautta	potevien	omaishoitajien	kanssa	sekä	Koh-
taamispaikka@lasipalatsin	toimintaa.	

Ryhmä koulutti ja tiivisti yhteistyötä

Ryhmä	 järjesti	henkilökunnalle	koulutusiltapäivän	nimel-
tään	 ”Senioreiden	 kohtaaminen”	 6.3.	 Töölön	 kirjaston	
Waltari-salissa.	Tilaisuuteen	 osallistui	 yhteensä	 43	 hen-
kilöä,	helsinkiläisten	lisäksi	myös	Espoosta,	Vantaalta	ja	
Kauniaisista.	 HelMet-kirjastojen	 välinen	 yhteistyö	 käyn-
nistyi	syksyn	aikana.	

KesäDösä kiersi ympäri 
kaupunkia ja houkutteli 
nuoria asiakkaikseen.

Senioriryhmä. Edessä vas. ryhmän puheenjohtaja 
Kallion kirjaston johtaja Ritva Granlund.
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Myös Svenska gruppen panosti lapsiin 

Kirjaston	 ruotsinkielisten	 palvelujen	 päävastuullinen	 ke-
hittäjä,	 Svenska	 gruppen,	 tuotti	 palveluja	 aikuisille	 ja	
etenkin	lapsille.	

Vuoden	kuluessa	ryhmä	järjesti	seitsemässä	kirjastos-
sa	 yhteensä	 30	 ruotsinkielellä	 pidettyä	 IT-kurssia,	 joille	
osallistui	kaiken	kaikkiaan	215	opiskelijaa.	

Susanne	Ahlroth,	ja	Harriet	Björklund	vinkkasivat	kivois-
ta	kirjoista	ja	hyvästä	lukemisesta	noin	1	000	ala-	ja	yläas-
telaiselle. Päiväkodeille suunnattu projekti BokbITen jatkui 
päiväkotien	 henkilökunnalle	 tarkoitettuna	 kirjaesittelynä.	
Kirjaston	henkilökunta	toimitti	päiväkodeille	myös	kirjakas-
seja,	jotka	oli	täytetty	eri	teemoja	esittelevillä	kirjoilla.	

Syyskaudella	 järjestettiin	 päiväkotihenkilökunnan	 ja	
kirjastohenkilökunnan	 tapaamisia.	 Päiväkotien	 vanhem-
painiltoja	pidettiin	myös	Rikhardinkadun	kirjastossa.	Tilai-
suuksissa	puhuttiin	 lukemisen	merkityksestä	 ja	esiteltiin	
kirjaston	palveluja.		

Kirjasto	 osallistui	 maaliskuussa	 Ett	 hus	 kommer	 lastat						
-tapahtumaan,	 joka	 järjestettiin	 yhteistyössä	 kaupungin	
useiden	eri	hallintokuntien	kanssa.	Huhtikuussa	oltiin	mu-
kana	Berättarfestivalen	på	Sandels	-tapahtumassa.	

Vauvaikäisille runokylpylä

Hopp i galopp till bibban (Körö körö kirjastoon!) runokyl-
pylä-tapahtumia	järjestettiin	useissa	kirjastoissa.	Rikhar-
dinkadun	kirjastossa	pidettiin	 sanataidetyöpaja	 ja	 ja	 kir-
joittajatyöpajoja.	 Töölön	 kirjastossa	 pidettiin	 joka	 toinen	
viikko	ruotsinkielinen	satutunti.	

Yhteistyötä talossa ja talon ulkopuolella 

Svenska	 gruppenin	 jäsenet	 osallstuivat	 useisiin	 talon	
sisäisiin	 työryhmiin	 huolehtien	 näin	 ruotsinkielisten	 nä-
kökulman	näkymisestä	mm.	Verkkosivuilla	 ja	 palvelujen	
kehittämisessä.

Susanne	Ahlroth	osallistui	Helsingin	kaupungin	KUBB	
(Kultur, Utbildning, Barn och Bibliotek) -ryhmän toimintaan.

Monikulttuurinen ryhmä piti rekrytointitempauksen, 
juhlat ja tuotti verkkosivut 

Monikulttuurisuusryhmä	järjesti	yhdessä	henkilöstöyksikön	
kanssa	 tammikuussa	 rekrytointitilaisuuden	 somalitaustai-
sille	maahanmuuttajille.	Siinä	esiteltiin	kaupungin	oppisopi-
musjärjestelmää	ja	rekrytointikäytäntöä.	Tilaisuuden	myötä	
saatiin	 kirjastoon	 useita	 somalitaustaisia	 harjoittelijoita,	
joista	muutama	aloitti	oppisopimuskoulutuksen.	

Marraskuussa	ryhmä	järjesti	pääkirjastossa	Krokotiilin	
kidassa	–	tarinakarnevaali	maailmalta	-juhlat,		johon	osal-
listui	monia	somalitaustaisia	lapsiperheitä.	

Monikieliset nettisivut valmistuivat osoitteeseen lib.hel.fi. 
Somalitaustaisia oppisopimusoppilaita ja harjoittelijoita yhteiskuvassa. Vas. Ali M. Suleiman, Abdirashid Mohammed Jama, Ali Abdi Has-
san, Ismail Rahima Ibrahim ja Deek Osman Gurhan.
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Tietoa 
henkilöstöstä

Oppisopimuskäytäntö toimii ja tuottaa tulosta

Vuoden	 aikana	 seitsemän	 henkilöä	 suoritti	 tutkinnon	
(edellisenä	 vuonna	 kuusi)	 oppisopimuksella.	 Oppisopi-
musoppilaita	 oli	 vuoden	 lopulla	 15	 (edellisenä	 vuonna	
16).	 Heistä	 viisi	 oli	 maahanmuuttajia.	 Lisäksi	 oppisopi-
musta	 käytettiin	 vakituisen	 henkilökunnan	 räätälöityyn	
täydennyskoulutukseen.	Kirjasto-	 ja	 toimistoalan	harjoit-
telun	suoritti	muutama	opiskelija.	

Henkilökunta (vakanssit)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

johto 				3 				3 				3

kirjastonhoitajat 181 179 177

kirjastovirkailijat 199 199 202

muut 125 127 126

yhteensä 508 508 508

Henkilöstö voimavarana

Työhyvinvointikysely uudistettiin 
- tulokset edelleen hyviä

Koko	kaupungin	henkilöstö	osallistui	uudistettuun	työhyvin-
vointikyselyyn,	jossa	henkilökunnan	mielipiteitä	kartoitettiin	
työhyvinvoinnin	eri	osa-alueilla.	Kaupunginkirjaston	henki-
lökunnan	vastausprosentti	oli	70	(edellisenä	vuonna	68).

Kysymyksiä	 esitettiin	 työyhteisön	 toimivuudesta	 ja	
johtamisesta,	työn	hallinnasta	ja	osaamisesta,	työoloista	
sekä	omista	voimavaroista.	Tulos	oli	kokonaisuudessaan	
hyvää	 edellisen	 vuoden	 tasoa.	 Kaupunginkirjaston	 vah-
vuuksia	olivat	esimiehiltä	ja	työtovereilta	saatu	apu	ja	tuki,	
työn	perustehtävän	selkeys,	erilaisuuden	suvaitseminen,	
osaamisen	kehittämiseen	kannustaminen,	työpaikan	yh-
teistoiminnan	edistäminen	sekä	omat	voimavarat.	Eniten	
parannettavaa	oli	kyselyn	mukaan	ristiriitojen	ratkaisemi-
sessa	 työpaikoilla,	 työyhteisön	sisäisessä	 tiedonkulussa	
ja	avoimen	ilmapiirin	kehittämisessä.

Tulospalkkiojärjestelmä kannusti 
yhteisöllisyyden lisäämiseen 

Tulospalkkiojärjestelmä	 on	 ollut	 kirjastossa	 käytössä	 14	
vuotta.	Järjestelmällä	tuetaan	strategisten	tavoitteiden	ja	toi-
mintasuunnitelman	toteutumista.	Kertomusvuonna	sillä	kan-
nustettiin	erityisesti	yhteisöllisyyden	lisäämiseen	ja	palvelu-
jen	vuorovaikutteiseen	kehittämiseen	asiakkaiden	kanssa.	

	Tuloksena	syntyivät	eri	asiakasryhmille	suunnatut	me-
diapäivät,	kirjallisuuden	ja	eri	maiden	kulttuurien	esittelyti-
laisuudet,	mediakasvatusprojektin	toteuttaminen,	osallis-
tuminen	nuorten	lokaviikoille,	terveellisten	elämäntapojen	
ja	yhteisöllisen	kasvatusvastuun	edistäminen,	lukupiiritoi-
minnan	käynnistäminen,	läksykerhon	toteuttaminen	maa-
hanmuuttajalapsille,	 lapsiperheille	suunnatut	 tapahtumat	
ja	 tapahtumapäivät,	 nettisivujen	 vuorovaikutteisuuden	
vahvistaminen	 sekä	 nuorten	 vaikutusmahdollisuuden	 li-
sääminen	palvelujen	ja	tilojen	kehittämisessä.	

Talouden,	 tehokkuuden	 ja	 suorituskykymittareiden	
lisäksi	 itsearviointi	suoritettiin	kaikissa	kirjastoissa	 ja	yk-
siköissä.	Osaamisen	kehittämisessä	painotettiin	tehtävä-
kiertojen	 toteuttamista	 ja	 parhaiden	 käytäntöjen	 julkisia	
esittelyjä	eri	foorumeilla.

Eläkkeelle	 siirtyi	 vuoden	 aikana	 yhteensä	 14	 henkilöä	
(edellisenä	 vuonna	 10).	 Vuoden	 lopulla	 osa-aika-	 tai	
osatyökyvyttömyyseläkkeellä	 oli	 20	 henkilöä	 (edellisenä	
vuonna	 25).	 Henkilökunnan	 määrä	 pysyi	 vakaana.	 Va-
kansseja	oli	saman	verran	kuin	edellisenä	vuonna.

Tarkempia	 virastotasoisia	 tietoja	 henkilöstöstä	 saa	
vuosittain	 ilmestyvästä	 kaupunginkirjaston	 henkilöstöra-
portista.

Vakanssien määrä pysyi edellisvuosien tasolla.
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Vuoden asiakaspalvelijaksi Mika Savander 

Vuoden	asiakaspalvelija	valittiin	jo	kolmannen	kerran	kirjastojen	tekemien	ehdotusten	
pohjalta.	Tällä	kertaa	palkituksi	tuli	kirjastovirkailija	Mika	Savander.	Perusteluissa	to-
detaan	mm.,	että	Savander	on	”charmantti	ja	kohtelias,	parran	verran	muita	edellä”	ja	
”osaa	toimia	erilaisten	asiakkaiden	kanssa,	mukaan	lukien	lapset	ja	aikuiset”.

Työhyvinvointia edistettiin monin tavoin 

Henkilöstölle	järjestettiin	kaksi	samansisältöistä	tyhy-päivää	Hopeaniemessä	Hiiden-
veden	rannalla.	Kevään	päivää	vietettiin	23.5.	ja	syksyn	päivää	5.9.	Molempiin	osal-
listui	lähes	100	kirjastolaista.	Päivän	aikana	oli	mahdollisuus	tutustua	valitsemaansa	
liikuntalajiin	ja	kuunnella	terveydenhoitajan	pitämänä	luento.	Keväällä	luennon	aihee-
na	oli:	Olenko	jo	kasvanut	aikuiseksi?	ja	syksyllä	pidettävä	luento	käsitteli	aiheita:	uni,	
lepo	ja	rentoutuminen.	

Esimiesten	tyhy-iltapäivää	vietettiin	Suomenlinnassa	20.8.	Iltapäivällä	kehittämis-
konsultti	Helena	Kangas	Oiva	Akatemiasta	luennoi	ja	illalla	oltiin	katsomassa	Tunte-
maton	sotilas	Ryhmäteatterin	esittämänä.	

Työhyvinvointi-ryhmä	järjesti	henkilökunnalle	pääkirjaston	auditoriossa	Taiji-kurs-
sin	sekä	paritanssiopetusta.	Henkilökunnan	työssä	jaksamista	tuettiin	myös	kahdel-
la	luennolla.	Tutkija	Kirsi	Ahola	luennoi	aiheesta:	Terveellistä	työn	imua	ja	psykologi	
Pekka	Järvinen	aiheesta:	Toimiva	työyhteisö	ja	hyvä	työyhteisö.		

Henkilökuntakerho	 järjesti	vuoden	aikana	henkilökunnalle	kolme	ulkomaan	mat-
kaa.	Perinteisesti	kerho	tarjosi	myös	monia	mahdollisuuksia	osallistua	erilaisiin	kult-
tuuritapahtumiin.	 Valittavana	 oli	 teatteriesityksiä,	 konsertteja,	 tanssiesityksiä	 ja	 ny-
kysirkusesitys.

Naisten	 Kympille	 osallistui	 22	 henkilöä	 henkilökuntakerhon	 tukemana.	 Kirjaston	
futsal- ja salibandyjoukkueiden harjoitukset jatkuivat Liikunta Myllyssä. Henkilökun-
nalle	järjestettiin	myös	mahdollisuus	tutustua	sulkapalloon	ja	curlingiin.

Työvoiman saatavuuden ennakointimallin 
käyttöä syvennettiin

Kaupunginkirjaston	henkilöstöohjelmaa	2006-2008	
toteutettiin	 suunnitelman	 mukaisesti.	 Työvoiman	
saatavuuden	ennakointimallin	käyttöä	syvennettiin	
henkilöstön	 määrän,	 rakenteen	 ja	 tulevaisuuden	
osaamistarpeiden	 konkretisoimiseksi.	 Henkilöstö-
määrän	ja	osaamisen	tarvetta	kartoitettiin	eri	asia-
kasryhmien	palveluissa,	verkkopalveluissa,	kokoel-
matyössä	sekä	musiikkikirjastotoiminnassa	yhdessä	muiden	HelMet-kirjastojen	kanssa.	

Oppisopimuskoulutusta	 kehitettiin	 mm.	 siten,	 että	 nuorten	 palveluihin	 ja	 media-
alaan	 erikoistuminen	 mahdollistui.	 Maahanmuuttajille	 tarjottiin	 aikaisempaa	 enem-
män	oppisopimuspaikkoja	ja	harjoittelumahdollisuuksia.	

Johtajuutta	vahvistettiin	ja	jatkettiin	osallistumista	laajoihin	johtamiskoulutusohjel-
miin.	Johtamisen	vahvistuminen	näkyi	myös	työhyvinvointikyselyn	tuloksissa	myön-
teisenä	kehityksenä.	Parannusta	koettiin	esimiehen	kyvyssä	ohjata	toimintaa	tavoit-
teellisesti	sekä	työyhteisön	asioiden	käsittelyssä	yhteisissä	kokouksissa.

Varhaisen	tuen	mallin	käyttö	lyhyiden	sairauspoissaolojen	vähentämiseksi	vakiin-
tui	osaksi	esimiestyötä.	Kulttuuriryhmän	työsuojelutoiminnassa	vahvistettiin	erityisesti	
työsuojeluparien	 toimintaa	oman	yksikön	 työturvallisuuden	 ja	 työhyvinvoinnin	edis-
tämiseksi.	Työsuojelupareille	(esimiehille	ja	työsuojeluasiamiehille)	järjestettiin	kaksi	
yhteistä	koulutustilaisuutta,	 joiden	aiheina	olivat	 työterveyskeskuksen	Paluun	 tuki	 -
mallin	esittely	 ja	 työhyvinvointikyselyn	 tulosten	käsittely.	Vuoden	alussa	 järjestettiin	
laaja	kulttuuriryhmän	virastojen	yhteistapaaminen,	jonka	aiheena	oli	riskienhallinnan,	
turvallisuussuunnittelun	ja	työsuojelun	suhteet	sekä	työpaikan	turvallisuus.	

Henkilökuntaa palkittiin hyvin tehdystä työstä  

Yli	sataa	kirjastolaista	kiitettiin	28.11.	pidetyssä	juhlavassa	tilaisuudessa	kaupunginta-
lon	juhlasalissa	40-,	30-,	20-	tai	10-vuotisesta	ansiokkaasta	työrupeamasta	kirjaston	tai	
kunnallishallinnon	hyväksi.	Samassa	tilaisuudessa	palkittiin	Vuoden	asiakaspalvelija	ja	
kukitettiin	kannustuslisän	saaneet.	

Julkisen	tunnustuksen	ja	kannustuslisän	sai	22	ansioitunutta	henkilöä.	Tällä	kertaa	
palkittiin	ensisijaisesti	hyviä	asiakaspalvelijoita,	kokoelmatyöntekijöitä	ja	tietopalvelijoi-
ta.	Perusteena	pidettiin	mm.	mukavuusalueen	ulkopuolelle	lähtemistä,	kehittyvää	asia-
kaspalvelua	ja	näkyvyyttä.	

Tilaisuudessa	palkittiin	myös	kirjastotoimen	apulaisjohtaja	Marja-Liisa	Vilkko-Hämä-
läinen	paitsi	40-vuotisesta	työurastaan	myös	elämäntyöstään	kaupunginkirjastossa.	

Johtava henkilös-
tösihteeri  Raija 
Isopoussu jäi 
eläkkeelle.Hallinnon väkeä vapun aattona.
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Muutoksia johtoryhmässä

Johtoryhmän	 kokoonpanoon	 tuli	 muutoksia	 syyskauden	
alusta.	 Henkilöstön	 edustajana	 aloitti	 erikoiskirjastovir-
kailija	 Marjasirkka	 Paaso	 (JHL).	 Seuraavaksi	 kaksivuo-
tiskaudeksi	valittiin	suurten	kirjastojen	edustajaksi	kirjas-
tonjohtaja	Anne	Ala-Honkola	sekä	pienten	ja	keskisuurten	
kirjastojen	edustajaksi	kirjastonjohtaja	Anne	Dikert.

Organisaatiouudistuksen valmistelu käynnistyi

Organisaation	uudistamisen	lähtökohtana	oli	strategisen	
johtamisen	korostaminen,	tulevaisuuden	haasteiden	tun-

nistaminen	sekä	onnistumisen	kannalta	 tärkeiden	aluei-
den	vahvistaminen.

Kirjastotoimen	 johtaja	käynnisti	organisaatiouudistuk-
sen	elokuussa.	Sitä	käsiteltiin	ensimmäisen	kerran	hen-
kilöstötoimikunnassa	elokuussa	ja	eri	foorumeilla	syys-	ja	
lokakuussa.	Alustava	ehdotus	uudeksi	organisaatioksi	oli	
henkilökunnan	 arvioitavana	 kaupunginkirjaston	 intrassa	
kahden	 viikon	 ajan	 marraskuussa.	 Saadun	 palautteen,	
keskustelujen	ja	haastattelujen	perusteella	organisaatio-
uudistusta	työstettiin	edelleen.	Uudistuksen	toteutuminen	
ja	sen	käsittely	kulttuuri-	ja	kirjastolautakunnassa	jäi	vuo-
den	2009	puolelle.	

Osaamisen kehittäminen

Helsingin kaupunginkirjastossa korostettiin asiakaspalvelutaitoja

Kaupunginkirjaston	 omassa	 koulutustarjonnassa	 korostettiin	 asiakaspalvelutyön	 ja	
palveluosaamisen	merkitystä,	esiintymis-	ja	vuorovaikutustaitoja	sekä	kielenhuoltoa.	
Esimiehiä	koulutettiin	EFQM-kriteeristön	mukaisen	itsearvioinnin	toteuttamiseen	yksi-
köissään.	Lisäksi	henkilöstö	hakeutui	ahkerasti	kaupungin	tarjoamaan	tietotekniikka-
koulutukseen.	Koulutuspäiviä	oli	vuonna	2008	keskimäärin	5/henkilö.	

Itsearvioinnit ja auditoinnit keskeisiä kehittämis- ja laatutyössä  

Kaikki	Helsingin	kaupunginkirjaston	yksiköt	suorittivat	toiminnan	itsearvioinnin	EFQM-
kriteeristön	mukaisesti.	Esimiehet	 oli	 koulutettu	 itsearvioinnin	 toteuttamiseen	 ja	ar-
viointi	oli	sidottu	kirjaston	tulospalkkiojärjestelmän	osaksi.	Tuloksena	syntyi	 lukuisia	
kehittämiskohteita,	joita	priorisoidaan	vuoden	2009	aikana.

HelMet-kirjaston koulutustarjonta jatkui runsaana

Seudullinen	koulutusyhteistyö	jatkui	yhtä	vilkkaana	kuin	edellisinä	vuosina.	Yhteisiä	
koulutustilaisuuksia	pidettiin	40,	ja	niissä	oli	osallistujia	yhteensä	1	531.	Vuoden	2008	
aikana	 toteutettiin	useita	 laajahkoja	 koulutuskokonaisuuksia.	Näitä	olivat	Kirjaston-
hoitajien	täydennyskoulutusohjelma,	johon	saatiin	rahoitus	opetusministeriöltä,	Peda-
goginen	 koulutusohjelma	 ja	 lastenkirjastotyöntekijöiden	 täydennyskoulutusohjelma.	
Koulutustilaisuuksia	 järjestivät	 lisäksi	 seudulliset	 ryhmät	 ja	 niitä	 järjestettiin	 yhteis-
työssä	eri	tahojen	–	kuten	TYT,	lääninhallitus,	Kirjastoseura	ja	Eduskunnan	kirjasto	
–	kanssa.	Sisältöinä	olivat	muun	muassa	asiakaspalvelu	messuosastolla,	seniorei-
den	kohtaaminen,	Kirjasto	2.0,	sähköisen	asioinnin	opastaminen,	tietopalvelu	ja	kir-
jastojärjestelmään	liittyvät	kertauskoulutukset.

Sisältökoulutusta	on	tarjottu	myös	lasten	kirjallisuudesta	ja	musiikista,	afrikkalai-
sesta	nykykirjallisuudesta	ja	-kulttuurista	sekä	näyttämömusiikista.	

HelMet-kirjaston	Opastajakoulutusryhmä	järjesti	opastajatapaamisen.	Myös	opas-
tamisen	tavoitteita	ja	vastuun	rajoja	määriteltiin	yhteistyössä.	

Johtoryhmän uudet jäsenet Marjasirkka Paaso (sei-
somassa vas.) ja hänen vieressään Anne Dikert sekä 
Anne Ala-Honkola (äärimmäisenä oikealla). “Vanhat 
tekijät” edessä vas. Anna-Maria Soininvaara ja Maija 
Berndtson (ryhmän pj.), keskellä Jouni Juntumaa ja 

Sari Lehikoinen (siht.). Kuvasta puuttuvat Marja-Liisa 
Vilkko-Hämäläinen ja Marja-Liisa Komulainen.
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HelMet-yhteistyö 
– pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteistyön tuloksia

HelMet-kirjaston	yhteistyönä	tehtiin	mm.	jo	aiemmin	mainittu	suvaus,	eli	lehtiaineis-
toa	koskeva	sukupuolivaikutusten	arviointi.	HelMet-kirjasto	osallistui	Kulttuurirahas-
ton	 kirjatalkoisiin	 ja	 hankki	 erityisesti	 kotimaista	 kirjallisuutta.	 Huomiota	 kiinnitettiin	
erityisesti	myös	puheäänitteisiin.	Loppuvuodesta	alettiin	HelMet-kirjastoihin	hankkia	
BD-levyjä	ja	pelejä.

Käyttösäännöt	 ja	maksut	uudistettiin	 ja	käyttösääntömuutoksesta	 tiedotettiin	yh-
dessä.		Kirjamessuihin	osallistuttiin	ja	RSS-uutisia	alettiin	julkaista.	

Musahelmet-ryhmä	yhdenmukaisti	musiikkiaineistojen	hankintaa.	Aineiston	han-
kintajärjestelmän	Orankin	avulla	kehitettiin	eri	aineistolajien	tarjontamalleja.

Musiikkia	 lukuun	 ottamatta	 kaikki	 aineistolajit	 kilpailutettiin	 ja	 uusien	 toimittajien	
kanssa	käytiin	neuvottelut	tarjonnasta	ja	toimitusten	järjestämisestä.	Kertomusvuon-
na	järjestettiin	ensimmäinen	seudullinen	kokoelmaseminaari.

Toimintaa	kehittäviä	ryhmiä	toimi	seudulla	10	aktiivisesti	ja	3	projektiluonteisesti.	
Lisäksi	 toimi	 kirjastojärjestelmään	 ja	 tietohallinto-organisaatioon	 liittyviä	 työryhmiä.	

Ryhmät	kokoontuivat	5-8	kertaa	vuodessa	ja	useat	ryhmät	pitivät	myös	kokopäiväisiä	
kehittämisseminaareja.	

Hyvä	Helmet	-palkinto	myönnettiin	vuonna	2008	seudullisesta	koulutustoiminnasta,	
jota	monet	ryhmät	aktiivisesti	järjestävät	ja	jota	Seudullinen	koulutusryhmä	koordinoi.

Henkilöstöyhteistyö 

Henkilöstön	 palkkausjärjestelmistä	 ja	 kelpoisuusehdoista	 kerättiin	 vertailutietoja.	
Vuonna	2007	 järjestetyn	 tulevaisuusfoorumin	 jatkofoorumissa	käsiteltiin	 työn	muut-
tumista	ja	uusia	palveluita	koskevia	trendejä,	jotka	otetaan	huomioon	rekrytoinnissa	
ja	koulutuksessa.

Yhteisiä	koulutustilaisuuksia	pidettiin	40,	joissa	oli	osallistujia	yhteensä	1	531.

Keskeisten	prosessien	auditointeja	 jatkettiin	 ja	kuluneen	
vuoden	auditointikohteena	olivat	muun	muassa	 tietopal-
velun	 aktiivisuus,	 lainauksen	 tietosuojan	 toteutuminen	
sekä	 aineiston	 markkinointi	 ja	 tietyn	 ikäisen	 aineiston	
poistaminen.	 Prosessien	 kehittämisryhmät	 ovat	 käsitel-
leet	esiin	tulleet	kehittämiskohteet.

Helsingin	kaupunginkirjasto	 ja	opetusvirasto	 työstivät	
yhteistä	 hankettaan	 koulun	 ja	 kirjaston	 yhteistyön	 sekä	
koulukirjastojen	 kehittämiseksi.	 Opetuspakettityöryhmä	
valmisteli	omalta	osaltaan	kirjaston	henkilökunnan	käyt-
töön	tarkoitettua	opetuspakettia	7.	luokkalaisille.

www.helmet.fi

     системой 
HelMet!

    best use of HelMet!
Make

ПользуйтесьHa nytta
av HelMet!

Ota HelMet
haltuusi!
Ota

Ha
www.helmet.fi
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Valtakunnallinen kirjastoyhteistyö 
ja keskuskirjastotoiminta

Yleisten kirjastojen neuvosto
koordinoi ja edistää yleisten 

kirjastojen yhteistyötä 
valtakunnallisella tasolla sekä 

edustaa niitä kansallisen kirjasto-
verkon toimintaan ja kehittämiseen 

liittyvissä asioissa. 
Toimeenpanevana elimenä on 

kaksivuotiskaudeksi 
valittu työvaliokunta.

Strategiaa 2009-2015 valmisteltiin

Neuvoston	 syksyllä	 2007	 nimittämä	 kuusihenkinen	 työ-
ryhmä,	puheenjohtajanaan	Tampereen	kirjastotoimenjoh-
taja	Tuula	Haavisto,	 jatkoi	yleisten	kirjastojen	strategian	
2009-2015	 laatimista.	 Strategian	 on	 tarkoitus	 valmistua	
kesäkuussa	 2009	 Turussa	 pidettäville	 Kirjastopäiville.	
Strategian	 etenemistä	 voi	 seurata	 KirjastoWikistä	 osoit-
teessa: http://wiki.kirjastot.fi/index.php/YKN-strategia

Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hanke eteni

Kansallinen	 digitaalinen	 kirjasto	 -hankkeen	 tavoitteena	
on	edistää	kirjastojen,	arkistojen	ja	museoiden	keskeisten	
kansallisten	 tietovarantojen	 saatavuutta	 ja	 käytettävyyttä	
tietoverkoissa	sekä	kehittää	sähköisten	kulttuuriperintöai-
neistojen	pitkäaikaisia	säilytysratkaisuja.	Yhtenä	tärkeänä	
konkreettisena	 tavoitteena	 on	 asiakasliittymä,	 johon	 in-
deksoidaan	myös	yleisten	kirjastojen	kokoelmatietokannat	
sekä	muita	verkkopalveluja.	Kaikkien	kirjastojen	yhteinen	
kokoelmaluettelo	syntynee	myös	KDK-hankkeen	myötä.

Edustus viidessä valtakunnallisessa 
yhteistyöryhmässä

Yleisillä	kirjastoilla	oli	edustus	seuraavissa	ryhmissä:
		 Kansallisen	Digitaalisen	Kirjaston	johtoryhmässä,	

saatavuusjaostossa	ja	teknisessä	asiantuntijaryhmässä
		 Kansalliskirjaston	johtokunnassa	sekä	muissa	

Kansalliskirjaston	ohjausjärjestelmään	kuuluvissa	
ryhmissä

  Kansallisen elektronisen kirjaston FinELib:in 
	 konsortio-	ja	ohjausryhmissä

		 Kirjastosektoreiden	yhteisissä	kokouksissa
  Semanttinen web 2.0 / FinnONTO:n johtoryhmässä

Kansalliset verkkopalvelut tutkimuksen kohteena 

14.4.-16.5.2008	 järjestettiin	 Kansalliskirjaston	 organisoi-
mana	 asiakaskysely	 kansallisista	 verkkopalveluista.	 Tu-
lokset	ovat	 luettavissa	osoitteessa:	http://www.kansallis-
kirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/asiakaskysely2008.html 

Keskuskirjastotoiminta 

Kirjastolain	 mukaan	 Helsingin	 kaupunginkirjasto	 toimii	
yleisten	 kirjastojen	 keskuskirjastona.	 Keskuskirjastotoi-
mintaa	rahoittaa	pääosin	Opetusministeriö.

Keskuskirjastolle	 myönnettiin	 2008	 avustusta	 seuraavien	
tehtävien	hoitamiseksi	ja	hankkeiden	toteuttamiseksi:

		Keskus-	ja	Ulkomaalaiskirjastotehtävien	hoitamiseen
 Kirjastot.fi -verkkopalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen
		Kaunokirjallisuuden	verkkopalvelun	tekniseen	

	 toteuttamiseen
	 Verkkokäyntien	tilastoinnin	toteuttamiseen
		Fono-äänitetietokannan	verkkoversion	

	 jatkokehittämiseen
		Nuorten	verkkopalvelun	Sivupiirin	kehittämiseen	ja	
toteuttamiseen

		Kysy	kirjastonhoitajalta	verkkopalvelun	uudistamiseen	
semanttisen webin sovelluksilla ja työkaluilla

		Frank-monihaun	jatkokehittämiseen
  Semanttinen web, SW 2.0:n konsortiopohjaisen 

	 projektin	omarahoitusosuuteen
		Yleisten	kirjastojen	tilastotietokannan	uudistamiseen	
saatiin	erillisrahoitus
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Kirjastot.fi -toimituksella useita laajoja hankkeita  

Toimintakertomusvuonna	 edistettiin	 poikkeuksellisen	 suuria	 hankkeita.	 Uudistettu	
Kirjastot.fi avattiin 12.6. Uudistuksen suuritöisin kohde oli Kysy kirjastonhoitajalta 
-verkkotietopalvelun	 kehittäminen.	 Sen	 vastaussovellus	 uudistettiin	 täysin	 ja	 koko	
palvelu muutettiin semanttisen webin työkaluilla ontologiapohjaiseksi. Palveluun li-
sättiin	myös	yhteisöllisiä	ja	personoituja	toimintoja.	Käyttäjien	osallistuminen	vastaus-
ten	kommentointiin	lisääntyikin	merkittävästi.	Vastauksia	palvelussa	annettiin	7	800.	
Mukana	vastaamassa	oli	48	yleistä	kirjastoa	eri	puolelta	Suomea	sekä	18	erikoiskir-
jastoa.	Yhteensä	vastaajia	oli	469	henkeä.	Vastaajille	annettiin	keväällä	koulutusta	
uuteen	vastaussovellukseen.

Kirjastot.fi:n ja Turun kaupunginkirjaston vetämässä laajassa kaunokirjallisuuden 
verkkopalvelu	-hankkeessa	kaunokirjallisuuden	perusaineisto	saatiin	HelMet-kirjasto-
järjestelmästä	 ja	sille	 luotiin	Saha-luettelointityökalu	sekä	näkymä	Kulttuurisammon	
kautta osana kansallista Semantic web 2.0 -projektia. 

Nuorten lukukokemusten yhteisöllisen Sivupiiri.fi -palvelun kehittäminen jatkui ja 
palvelua	esiteltiin	kirjastoille	ja	kirjavinkkareille	sekä	pilotoitiin	koululuokkien	kanssa.	
Yleisten	kirjastojen	verkkopalveluiden	käyttöä	tilastoivaa	Verkkotilastot-palvelua	tes-
tattiin	pilottikirjastojen	kanssa		ja	mm.	HelMet-haussa.	Frank-monihaun	uudistaminen	
käynnistyi.	Frankillä	tehtiin	noin	970	000	hakua.	

KirjastoWiki avattiin virallisesti Kirjastot.fi-uudistuksen myötä. Kirjastot.fi:n ja YLE:n 
yhteisesti tuottamaan Fono.fi-palveluun tuli uusia ominaisuuksia ja Musiikkia aiheesta 
-palvelu	valmistui.	Projektinhallinta-palvelu	otettiin	käyttöön.	Uuden	linkkihakemiston	
suunnittelu	 aloitettiin	 Hämeenlinnan	 kaupunginkirjaston	 kanssa.	 Tilastotietokannan	
uudistus	valmistui	vuoden	loppuun	mennessä	ja	vuoden	2008	tilastot	voidaan	syöttää	
uuteen	versioon	helmikuussa	2009.	

Vuoden kirjastokehittäjä -palkinto Kirjastot.fi:lle

Kirjastot.fi:lle myönnettiin 2.12. opetusministeriön ensimmäistä kertaa jakama Vuo-
den kirjastokehittäjä -palkinto. Kirjastot.fi-palveluiden näkyvyys mediassa kasvoi, 
mm. Hollannin kirjastolehdessä julkaistiin siitä näyttävä artikkeli. Kirjastot.fi-palvelui-
hin	tehtiin	vuoden	2008	aikana	noin	2	007	500	vierailua.

Keskuskirjastokokous	 pidettiin	 24.1.2008	 Helsingissä	 Pasilan	 kirjaston	 auditori-
ossa.	Ohjelma	painottui	valtakunnallisiin	verkkopalveluihin	sekä	Yleisten	kirjastojen	
neuvoston	strategiaan.	Kokoukseen	osallistui	69	henkilöä	eri	kirjastosektoreilta	ja	si-
dosryhmistä.

Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa tiivistyi

Keskuskirjasto	 ja	 Kansalliskirjasto	 aloittivat	 säännölliset	 tapaamiset.	 Niitä	 pidettiin	
toimintakertomusvuonna	 kolme	 kertaa	 ja	 käsiteltävät	 aiheet	 liittyivät	 tavalla	 tai	 toi-
sella	erilaisiin	yhteistyömahdollisuuksiin.	Erityisesti	keskusteltiin	verkkoyhteistyöstä,	
yhteisluettelosta	ja	Kysy	kirjastonhoitajalta	-verkkopalvelun	laajentamisesta	myös	yli-
opistokirjastoihin.	 Yhteisen	 kirjasto	 ja	 kirjastohenkilöstötietokannan	 perustamisesta	
käytiin	myös	alustavia	keskusteluja.

Kaukopalvelun käyttö kasvoi

Keskuskirjasto	 toimii	 yleisten	 kirjastojen	 kaukopalvelukeskuksena.	 Sen	 kokoelmat	
ovat	kaukopalvelun	välityksellä	Suomen	muiden	kirjastojen	käytettävissä.	Keskuskir-
jasto	myös	välittää	yleisille	kirjastoille	lainoja	ja	kopioita	ulkomaisista	kirjastoista.

Omista	kokoelmista	muille	kirjastoille	annettuja	kaukolainoja	rekisteröitiin	12	670	
(edellisvuonna	12	645).		Monikielisen	kirjaston	siirtokokoelmien	osuus	kaukolainoista	
oli	7	510	(5	128).

Muihin	kirjastoihin	lähetettiin	1	424	tilausta.	Näistä	oli	omien	asiakkaiden	tilauksia	
1	298	(1	198),	muiden	kirjastojen	 tilauksia	ulkomaisiin	kirjastoihin	välitettiin	126	kpl	
(124).	Tilauksista	saatiin	lainoina	tai	kopioina	1	350	kpl	(1	228).
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Kansainvälinen yhteistyö

EU-projektit
ENTITLE – edistää koulutusta ja oppimista

ENTITLE- Europe’s New libraries Together In Transversal 
Learning	Environments	-projektin	päämääränä	on	vahvis-
taa	yleisten	kirjastojen	pedagogista	roolia	ja	näin	edistää	
EU:n	koulutukseen	ja	oppimiseen	liittyviä	tavoitteita.	Pe-
dagogiseen	toimintaan	liittyvien	ohjeiden	on	määrä	ilmes-
tyä	 tammikuussa	 2009.	 Osallistujamaiden	 edustajat	 ko-
koontuivat	 kuluvan	vuoden	aikana	kahteen	seminaariin.	
Näistä ensimmäinen oli Lontoossa 4.-6.2., toinen Ljublja-
nassa	19.-21.11.

http://www.entitlelll.eu/eng

Europeana Local tuo digitaaliset aineistot kaikkien saataville

Kesäkuussa	käynnistyi	kolmivuotinen	projekti	EuropeanaLocal,	jonka	tavoitteena	on	
tuoda	paremmin	saataville	Euroopan	kirjastojen,	arkistojen	ja	museoiden	digitaaliset	
aineistot.	Tarkoituksena	on	kehittää	yhteisiä	standardeja	ja	työmenetelmiä,	jotta	eri-
laiset	digitaaliset	aineistot	(teksti,	kuva,	ääni)	voitaisiin	tarjota	käytettäväksi	yhteisen	
portaalin	kautta.	Mukana	on	27	maata.	 	Europeana	Local	 toimii	 läheisessä	yhteis-
työssä	kansallisella	tasolla	kehitettävän	eurooppalaisen	digitaalisen	kirjaston,	Euro-
peanan	kanssa.

EuropeanaLocal	http://www.europeanalocal.eu/
Europeana	http://www.europeana.eu/

Muut projektit
Windhoek-projekti jatkui – tapaamisia sekä 
Suomessa että Namibiassa

Espoon,	 Helsingin	 ja	 Vantaan	 kaupunginkirjastojen	 yh-
teistyöprojekti Namibian Windhoekin kaupungin kanssa 
jatkui.	Hanke	kuuluu	Vantaan	ja	Windhoekin	kaupunkien	
yhteistyöhankkeeseen.	 Kirjasto-osuuden	 päätavoitteena	
on	ollut	rakentaa	kirjasto	Greenwell-Matongo	esikaupun-
kiin	 ja	 kehittää	 sitä	 mallikirjastoksi.	 Hankkeen	 rahoittaa	
Kuntaliitto.	

Huhtikuun	17.	ja	18.	päivinä	järjestettiin	Advocacy	and	
Marketing for Libraries -seminaari yhteistyössä Suomen 
kirjastoseuran,	 HelMet-kirjastojen	 ja	 Eduskunnan	 kirjas-
ton	kanssa.	Seminaarissa	mm.	Trudy	Geises	Windhoekin	
kaupungista	 esitteli	 seminaarissa	 Greenwell	 Matongon	
kirjaston	toimintaa	ja	markkinointia.	

Syksyllä	 Greenwell-Matongon	 kirjastossa	 avattiin	 uusi	 lukusali	 ja	 tietokoneluokka,	
jossa	on	20	tietokonetta.	Avajaisiin	osallistui	Suomesta	delegaatio,	 joka	mm.	kertoi	
lastenkirjastotyön	pedagogiikasta	henkilökunnalle	ja	opasti	asiakkaita	tietokoneiden	
käytössä.	

Toiminta kansainvälisissä kirjastojärjestöissä
EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 
toimii	kampanjoimalla	kulttuuri-	ja	dokumentaatioalan	puolesta	ja	vaikuttamalla	alaa	
koskevaan	lainsäädäntöön	EU:n	tasolla.	Helsingin	kaupunginkirjastosta	mukana	ovat	
Saara	Ihamäki,	Suomen	kirjastoseuran	edustajana	järjestön	hallituksessa	ja	Pirjo	Li-
pasti,	joka	toimii	Digitization	Online	Access	-asiantuntijaryhmässä.	

Kaupunginkirjasto	 on	 rekisteröitynyt	 seuraaviin	 IFLA:n	 (The	 International	 Fede-
ration of Library Associations and Institutions) jaostoihin: Public Libraries, Library 
Buildings and Equipment sekä Metropolitan Libraries. Viimeksi mainittu sektio piti 
kokouksensa	kesäkuussa	Prahassa.	Maija	Berndtson	osallistui	kokoukseen.
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Henkilökunnan virkamatkat

Virkamatkoja,	joiden	osallistujamäärä	vaihteli,	tehtiin	yhteensä	55	kpl.	Kirjaston	hen-
kilökuntaa	kävi	seuraavissa	maissa:	Alankomaat,	Islanti,	Iso-Britannia,	Italia,	Kreikka,	
Latvia, Namibia, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Skotlanti, Slovenia, Tanska, Tsekki, 
Venäjä,	Viro,	Yhdysvallat.

Yhteistyö Opetusministeriön 
kanssa
Koulutusyhteistyö Venäjän kanssa jatkui

Management Training Programme for Library Staff in 
Public and Research Libraries jatkui Arkangelissa, Pih-
kovassa	 ja	 Kaliningradissa.	 Arkangelissa	 koulutuksen	
osallistui	16	henkeä	 ja	kahdessa	muussa	kohteessa	14	
henkeä.	Koulutuksen	aiheina	olivat	mm.	johtamiskulttuuri,	
muutosjohtaminen	ja	henkilöstöjohtaminen.	

Amsterdamin uusi 
pääkirjasto oli 
suosittu vierailujen 
kohde.

Suomi-Ranska -yhteistyön myötä vierailuja ja vastavierailu  

Kirja-alan seminaari L’avant-gardisme des Bibliothèques finlandaises järjestettiin 
Bordeaux’ssa	 3.6.2008.	 Suomesta	 siihen	 osallistuvat	 kulttuuriasiainneuvos	 Hannu	
Sulin	opetusministeriöstä	sekä	Heikki	Marjomaa	ja	Sinikka	Koskinen	Helsingin	kau-
punginkirjastosta.	

Pariisin kirjastoalan workshop Library Services to Young Populations pidettiin Bib-
liothèque Centre Pompidou’ssa 6.6.2008. Seminaariin osallistui kirjastojen henkilö-
kuntaa	eri	puolilta	Ranskaa,	etupäässä	kirjastojen	johtoa.	Helsingin	kaupunginkirjas-
tosta	seminaariin	osallistuivat	edellä	mainitut	Heikki	Marjomaa	 ja	Sinikka	Koskinen	
sekä	Severi	Hirvi.	

Kymmenhenkinen	 ranskalaisryhmä	 vieraili	 Helsingissä	 tutustumassa	 suomalai-
seen	kirjastojärjestelmään	ja	suomalaisiin	kirjastoihin	12.-17.10.	Ohjelmaan	kuuluivat	
vierailut Arabianrannan ja Rikhardinkadun kirjastossa, Kirjasto 10:ssä, Sellon kir-
jastossa	 (Espoon	kaupunginkirjasto),	Eduskunnan	kirjastossa,	Kansalliskirjastossa,	
Opetusministeriössä	sekä	Hämeenlinnan	ja	Turun	kaupunginkirjastoissa.	

Helsingin kaupunginkirjaston edustajien luentomatkat

Kirjastotoimen	johtaja	Maija	Berndtson	teki	luentomatkoja	ja	esitelmöi	mm.	keskus-
takirjaston	konseptista,	kirjaston	yhteiskunnallisesta	merkityksestä	ja	kirjastosta	kau-
pungin	keskustan	elävöittäjänä	ja	tapahtumakeskuksena	Kööpenhaminassa,	Oslos-
sa,	Århusissa	ja	Torinossa.	

Muu henkilökunta luennoi seuraavista aiheista: 
Susanna Aakko;	Innovativen	palvelujen	käyttäjien	tapaaminen,	Tartto
Susanne Ahlroth;	kotimainen	lastenkirjallisuus,	Stavanger,	koulun	ja	kirjaston	
	 yhteistyö,	Lillehammer	
Marja-Liisa Komulainen;	Lontoo,	elinikäinen	oppiminen
Sinikka Koskinen;	Pariisin	kirjamessut	Salon	du	Livre,	Pariisi,	 kirja-alan	seminaari,	

Bordeaux
Samuli Kunttu;	Reykjavik,	kirjaston	ja	kirjastonhoitajien	tulevaisuudennäkymistä
Kari Lämsä;	 aiheena	 Kirjasto	 10,	 Pariisin	 kirjamessut	 Salon	 du	 Livre,	 Kirjasto	 10,	

Skotlannin kirjastopäivät, Edinburgh, Kirjasto 10, Ranskan kirjastopäivät, Reims, 
Kirjasto	10	

Heikki Marjomaa; Kirja-alan	seminaari,	Bordeaux,	Kirjasto	10

Nuorisoryhmä tekin opintomatkan Tanskaan ja Ruotsiin 

Nuorisokirjastotyön	teemaryhmä,	Anu	Lång,	Satu	Ahonen,	Severi	Hirvi,	Iri	Isopoussu,	
Leena	Nurmela,	Paavo	Partanen,	Riina	Paulin,	Sari	Tamminen	ja	Molla	Toppari,	teki	
opintomatkan	Tanskaan	ja	Ruotsiin	13.-16.5.2008.	
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Vieraat
Kansainvälisiä	 vieraita	 kävi	 yhteensä	 noin	 330.	 Vieraat	
tulivat	Australiasta,	Japanista,	Latviasta,	Liettuasta,	Nor-
jasta,	Portugalista,	Ranskasta,	Ruotsista,	Saksasta,	Slo-
veniasta,	 Tanskasta,	 Tsekistä,	 Ukrainasta,	 Venäjältä	 ja	
Virosta.	

Kiinnostuksen	 kohteita	 olivat	 mm.	 lasten	 ja	 nuorten	
kirjastotyö,	 yhteistyö	 ulkopuolisten	 toimijoiden	 kanssa,	
monikulttuurinen	työ,	suomalainen	kirjastolainsäädäntö	ja	
kirjastojärjestelmä,	markkinointi,	kirjasto	fyysisenä	ympä-
ristönä,	verkkopalvelut	ja	kirjasto	kohtaamispaikkana.

Kansainvälinen henkilöstövaihto
 Pauli Hatsala ja Pirjo Lipasti, Århusin ja Silkeborgin 
kaupunginkirjastot	 lokakuu	 2008.	 Tutustumisen	 koh-
teina	olivat	 tanskalaisissa	kirjastoissa	hyödynnettävät	
uudet	 mediat.	 Matka	 toteutettiin	 Helsingin	 kaupungin	
henkilöstökeskuksen	tuella.	

 Tiina Tarvonen, Amsterdam, Openbare bibliotheek 
Amsterdam,	marraskuu	2008.	Erityisinä	kiinnostuksen	
kohteina	olivat	tapahtuma-	ja	näyttelytoiminta	sekä	ai-
kuiskasvatus.	 Matka	 toteutettiin	 Helsingin	 kaupungin	
henkilöstökeskuksen	tuella.	

	 Antti	Mäkinen,	Lontoon	alue,	marraskuu	2008.	Tutustu-
miskohteina	etenkin	alueen	monikieliset	kirjastot.	Mat-
ka	rahoitettiin	opetusministeriön	Monikielisen	kirjaston	
tuella.	

Helsingin	 kaupunginkirjastossa	 kansainvälisessä	 henki-
lövaihdossa	olivat	Prahan	kaupunginkirjaston	johtaja	To-
mas	 Rehak,	 22.9.-27.9.2008	 sekä	 Mara	 Grigorevska	 ja	
Inguna	Stranga	Riikan	kaupunginkirjastosta	3.-6.11.2008.	
Ohjelmaan	 sisältyi	 mm.	 tutustumista	 verkkopalveluihin,	
organisaatioon,	 eri	 kirjastoihin,	 uusiin	 palvelumuotoihin,	
markkinointiin	sekä	hankintaan	ja	luettelointiin.
	

Kansainväliset seminaarit
Innoittava Next Library Camp Käpylässä

Tulevaisuuden	 kirjaston	 palveluita	 ja	 tiloja	 luotaava	 Kir-
jastoleiri	pidettiin	Park	Hotelli	Käpylässä	17.-18.11.2008.	
Mukana	oli	joukko	kirjastoväkeä	Helsingistä	(19	henkeä),	
Århusista	 (12	 henkeä)	 ja	 Tukholmasta	 (2	 henkeä).	 Yh-
dessä	 vietettiin	 31	 mielenkiintoista	 tuntia	 tulevaisuuden	
kirjastoa	hahmotellen.	Sekä	Tukholmassa,	Kööpenhami-
nassa	että	Helsingissä	on	menossa	merkittävä	kirjastora-
kennusprojekti.

Kansainväliset harjoittelijat
	 Cécile	 Guichard,	 Paris	 Descartes-yliopisto,	 21.1.-24.4.	
2008,	 Erasmus-ohjelman	 harjoittelija.	 Kiinnostuksen	
kohteena	 erityisesti	 suomalainen	 kirjastojärjestelmä	 ja	
tutustumiskohteina	 olivat	 Helsingin	 kaupunginkirjaston	
yksiköiden	lisäksi	mm.	Eduskunnan	kirjasto,	Turun	kau-
punginkirjasto,	 Kansalliskirjasto	 ja	 Akateeminen	 kirja-
kauppa.	

	 Fátima	Magalhães,	Porton	kaupunginkirjaston	 lasten-
kirjastotyöstä	 vastaava,	 6.-31.10.2008,	 Leonardo	 da	
Vinci	-stipendiaatti.	Erityisenä	kiinnostuksen	kohteena	
lastenkirjastotyö,	elinikäinen	oppiminen	ja	kirjastoauto-
toiminta.

	 Linda	 Holtslander,	 Loudonin	 maakuntakirjaston	 apu-
laisjohtaja, 4.8.-28.11.2008, Fulbright stipendiaatti. 
Tavoitteena	 saada	 uusia	 näkökulmia	 omaan	 työhön.	
Erityisinä	kiinnostuksen	kohteina	Kirjasto	10,	käyttäjä-
lähtöinen	ajattelu	ja	nuorten	kirjastopalvelut.

Iloista oppimista Next Library Campissa. Oppijat vas. 
lukien Erling Lykke (Tanska), Virve Miettinen (Hki), 

Marie Uregaard (Tanska) ja Anu Lång (Hki).

Linda Holstlander Cécile Guichard

Austraalialaisia vieraita.

Fátima Magalhães
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Talouskatsaus

Tilivuosi 2008 oli kaupunginkirjastossa 
hyvä. Toimintakulujen toteutumisaste 

oli 99,7 %, mikä merkitsee, että 
kaupunginkirjasto saattoi palauttaa 
omistajalleen osan käytettävissään 

olevista määrärahoista. 
Tuloja kertyi 5,6 % yli tavoitteen. 

Kirjastojen aukiolotunteja kertyi yli 
odotusten. Asiakkaita kävi sekä 

kirjastoissa että verkkosivuilla enemmän 
kuin edellisvuonna.

Kaupunginkirjaston	 toimintatuotot	 vuonna	 2008	 olivat	
2	849	 997	 euroa	 ja	 toimintakulut	 33	625	 090	 euroa.	
Toimintakate	 oli	 -30	775	 093	 euroa,	 käyttöomaisuuden	
poistoja	 kertyi	 1	264	 230	 euroa	 ja	 tilikauden	 tulos	 oli									
-32	039	323	euroa.	Asukasta	kohden	käyttömenot	olivat	
58,68	euroa	(56,04	euroa	vuonna	2007)	ja	tulot	4,97	eu-
roa	(5,35	euroa	vuonna	2007).	Kaupunginkirjaston	oma-
rahoitusosuus	vuonna	2008	oli	8,5	%.	Tuottavuus	laski	
hieman	edellisvuoteen	verrattuna.

Kaupunginkirjaston	 käyttötalousarviota	 on	 tilivuoden	 ai-
kana	 korotettu	 ulkopuolisen	 rahoituksen	 ja	 keskustakir-
jaston	selvitysraportin	 laatimisen	vuoksi	426	000	eurolla	
ja	1	293	000	eurolla	kunta-alan	palkkasopimuksen	vuok-
si.	 Käyttötalousarvio	 korotusten	 jälkeen	 oli	 33	740	000	
euroa.	

Menot	kasvoivat	edelliseen	vuoteen	verrattuna	6,3	%	
ja	 tulot	 pienenivät	 5,6	 %.	 Menoja	 kasvatti	 kunta-alan	
palkkasopimus.	Tulojen	vähentymiseen	vaikutti	erityisesti	
myöhästymismaksutulojen	 pieneneminen	 16,4	 prosent-
tiyksiköllä	 vuoteen	 2007	 verrattuna.	 Toisaalta	 kirjasto	
tuloutti	edelliseen	vuoteen	verrattuna	hieman	enemmän	
ulkopuolista	 rahoitusta	 ja	 sen	määrä	oli	 870	578	euroa,	
mikä	on	31	%	kaikista	tuloista.	Suurin	osa	ulkopuolisesta	
rahoituksesta	 saatiin	 opetusministeriöltä.	 Osa	 käytettä-
vissä	olevasta	ylitysoikeudesta	 jätettiin	käyttämättä	mm.	
sen	 vuoksi,	 että	 kaikki	 ulkopuolisin	 varoin	 rahoitettavat	
hankkeet	eivät	toteutuneet	tilivuoden	aikana.

Kirjastoaineiston	 hankintaan	 käytettiin	 asukasta	 koh-
den	4,97	euroa	(ei	sisällä	käsittelykuluja),	mikä	on	10,7	%	
enemmän	 kuin	 edellisvuonna	 (4,49	 euroa).	Asukaskoh-
taista	aineistomäärärahaa	on	saatu	vähitellen	kohotettua.	
Vuodesta	 2005	 vuoteen	 2008	 on	 aineistomäärärahaan	
saatu	1,05	euron	(26,8	%)	kohennus.	

Investointeihin	 sisältyvän	 irtaimen	 omaisuuden	 han-
kintoihin	oli	vuonna	2008	käyttävissä	edellisenä	vuonna	
säästyneiden	 määrärahojen	 vuoksi	 korotettu	 määrära-
ha,	 1	618	000	 euroa.	 Määrärahoja	 käytettiin	 yhteensä	
1	165	048	euroa	mm.	 kirjastojen	palvelualueiden	uudis-
tamiseen	 ja	 itsepalvelun	 edistämiseen,	 toimitilojen	 ku-
luneisuuden	 torjumiseen,	 turvalaitteiden	 hankintaan	 ja	
kirjaston	työajanseurantajärjestelmän	uusimiseen.	Tieto-
teknistä	varustetasoa	kohennettiin	yli	500	000	eurolla.
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Ympäristöpolitiikka, -tavoitteet ja ympäristöindikaattorit

Kirjaston	ympäristöasioiden	seurantajärjestelmä	sisältää	
sekä	 kaikille	 kaupungin	 virastoille	 ja	 laitoksille	 yhteisik-
si	 valittuja	 yleisindikaattoreita	 että	 omista	 lähtökohdista	
kehitettyjä	mittareita.	Raportoitaviksi	teemoiksi	on	valittu	
uudelleen	 käyttö/kierrätys,	 energia,	 ympäristötietouden	
lisääminen,	hankinnat,	liikenne	ja	jätehuolto.	

Kirjaston	 ympäristöpolitiikan	 peruspilarit	 ovat	 aineiston	
tehokas	kierrättäminen,	kulttuuriperinnön	säilyttäminen,	syr-
jäytymisen	ehkäiseminen	ja	ympäristötietämyksen	lisäämi-
nen	sekä	ympäristön	kuormittuneisuuden	vähentäminen.

Sähkön	 hankintaan	 käytettiin	 kertomusvuonna	 231	 323	
euroa	(196	435	euroa	vuonna	2007).	Sähkön	kulutus	kir-
jastoissa	ei	kuitenkaan	ole	noussut	samassa	määrin	kuin	
sähkön	hinta.	Myös	käytössä	olevien	autojen	polttoaine-
energian	kulutusta	seurataan.	

Ympäristöasiat	 ja	 ilmastonmuutokseen	 reagoiminen	
kuuluivat	 kirjaston	 toimintasuunnitelmaan	 2008.	 Kirjas-
toissa	 järjestettiin	aiheeseen	 liittyviä	näyttelyitä	 ja	muita	
tapahtumia,	mm.	Kirjasto	10:ssä	”Eläköön	romu	–	yhden	
romu,	 toisen	 aarre”,	 näyttely	 kierrätysmateriaalista	 ja	

Kirjojen	ja	muiden	teosten	uudelleen	käyttö	on	kirjastotoimen	perusajatus.	Koko	
aineisto	kiersi	 vuoden	aikana	5	kertaa,	mikä	on	saman	verran	kuin	edellisvuonna.	
Ympäristöaiheisen	 aineiston	 lainaus	 kasvoi	 ja	 oli	 18	627	 yksikköä	 (16	839	 vuonna	
2007	 ja	15	216	vuonna	2006).	Ympäristöaiheisen	aineiston	 kokoelma	kasvoi	 neljä	
prosenttiyksikköä	ja	oli	7	164	yksikköä	vuonna	2008.		Eniten	lainattua	oli	ympäristö-
suojelua	käsittelevä	aineisto.	

Uudelleen	käytön	ajatusta	on	toteutettu	jo	perinteeksi	käyneellä	tavalla	myymällä	
käytöstä	poistettua	aineistoa.	Kirjaston	käytöstä	poistettua	aineistoa	kysyttiin	vähem-
män	 kuin	 edellisvuonna.	 Tuloja	 kertyi	 49	500	 euroa,	 kun	 vastaava	 myynti	 vuonna	
2007	oli	52	000	euroa.			

Kaupunginkirjasto	ei	enää	raportoi	lämmön	eikä	veden	kulutuksesta,	koska	kaik-
ki	kirjaston	käytössä	olevat	toimitilat	ovat	1.1.2006	lukien	olleet	kiinteistöviraston	ti-
lakeskuksen	 ylläpidossa.	 Sähkön	 hankintamenot	 sisältyvät	 kirjaston	 menoihin	 vain	
niiden	kohteiden	osalta,	joista	kaupunginkirjasto	on	tehnyt	oman	sähkösopimuksen.	

Kohtaamispaikalla	Ilmastonmuutosilta,	kysy	ilmaston	muutoksesta	-tilaisuus.		
Helsingin	 kaupungin	 edellyttämä	 ekotukihenkilötoiminta	 käynnistyi	 kirjastossa	

vuonna	2007	ja	jatkui	tuloksellisesti	vuonna	2008.	Ekotukihenkilöiden	tarkoituksena	
on	mm.	edistää	ympäristömyötäisiä	käytäntöjä,	motivoida	työtovereita	ympäristöasi-
oiden	 edistämisessä	 sekä	 antaa	 panoksensa	 koko	 viraston	 ympäristöjohtamiseen.		
Ekotukihenkilöt,	 joita	on	yhteensä	14,	ovat	kaupunginkirjaston	ympäristöjohtamisen	
verkoston	jäseniä.

Ympäristöverkoston	 toiminta	 käynnistyi	 täydellä	 teholla	 vuonna	 2008.	Alkuvuo-
desta	valmistui	kaupunginkirjaston	ensimmäinen	ympäristöohjelma	2008-2009,	 jota	
ryhdyttiin	heti	 toteuttamaan.	Loppuvuodesta	järjestettiin	henkilöstölle	ympäristökou-
lutustilaisuus,	 jonka	 aiheina	 olivat	 mm.	 ilmastonmuutos,	 ekotukihenkilötoiminta	 ja	
energian	 säästö.	 Oulunkylän	 kirjasto	 käynnisti	 energiansäästöviikon	 tempauksena	
yhteistyössä	Helsingin	Energian	kanssa	energiankulutusmittareiden	lainauskokeilun,	
jota	jatketaan	eri	kirjastoissa	vuonna	2009.	

Turvallisuus, riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Kaupunginkirjasto	edisti	omalta	osaltaan	Helsingin	
kaupungin	turvallisuusstrategiaa	kiinnittämällä	huo-
miota	arkiturvallisuuteen	ja	hyvän	turvallisuustason	
säilyttämiseen	kirjastoissa.	Kirjaston	turvallisuusris-
kit	 kartoitettiin	 ja	 laadittiin	 turvallisuussuunnitelma	
toimenpideohjelmineen.		

Sisäinen	 valvonta	 ja	 riskienhallinta	 ovat	 osa	
johtamista,	 toiminnan	 ohjausta	 ja	 palvelujen	 laa-

dukkuuden	 varmistamista.	 Sisäisen	 valvonnan	 ja	
riskienhallinnan	 tilaa	 arvioitiin	 ja	 selonteko	 toimi-
tettiin	 keskushallinnolle	 osana	 vuoden	 2008	 tilin-
päätösaineistoa.	 Suoritetun	 arvioinnin	 perusteella	
kaupunginkirjaston	 sisäisen	 valvonnan	 ja	 riskien-
hallinnan	 tila	 on	 muutamia	 selontekoon	 kirjattuja	
kehittämiskohteita	lukuun	ottamatta	hyvä.

Energianeuvontaa Oulunkylän kirjastossa.
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan toiminta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokoonpano vuosina 2005-2008

Puheenjohtaja:	
Jörn	Donner	(SDP)		 	 	 [Jani	Ryhänen	(SDP)]
Varapuheenjohtaja:	
Anni	Sinnemäki	(Vihr)		 	 [Hannu	Oskala	(Vihr)]
Tiia	Aarnipuu	(Vas)		 	 	 [Jani	Saxell	(Vas)]
Jussi	Chydenius	(Vihr)		 	 [Tanja	Remes	(Vihr)]
Ilari	Iivonen	(Kok)	 	 		 [Mirja	Halonen	(Kok)]
Kristiina	Kokko	(Kok)		 	 [Iina	Pihlainen	(Kok)]
Päivi	Lipponen	(SDP)	 	 [Anna	Kirstinä	(SDP)]
Juha	Peltonen	(Kok)		 	 [Olli	Vasa	(Kok)]
Henrika	Zilliacus-Tikkanen	(RKP)		 [David	Lindström	(RKP)]

Helsingin kaupunginhallituksen edustaja:
Irmeli	Wallden-Paulig	(Kok),	varalla	Risto	Rautava	(Kok).

										Vuosi	oli	kyseisen	kokoonpanon	viimeinen	toimintavuosi.

Kokouksissa	 käsiteltyjä	 kaupunginkirjaston	 talousasioita	 olivat	 kaupunginkirjaston	
tilinpäätös	 vuodelta	 2007,	 vuoden	 2008	 talousarvion	 toteutumista	 koskevat	 4	 en-
nustetta	 ja	vuoden	2009	 talousarvioehdotus	 ja	vuosien	2009-2011	 taloussuunnitel-
maehdotus	 sekä	 ehdotus	 investointiosaksi	 2009-2013.	 Lisäksi	 päätettiin	 Helsingin	
kaupunginkirjastossa	 voimassa	 olevien	 kirjastomaksujen	 soveltamisesta	 Helsinkiin	
liitettävien	alueiden	asukkaisiin,	tehtiin	esitys	kaupunginhallitukselle	kaupunginkirjas-
ton	vuoden	2008	käyttötalousarvion	määrärahojen	korottamisesta	ja	vuoden	2009	in-
vestointimäärärahojen	ylityksestä.	Lisäksi	käsittelyssä	oli	kaupunginkirjaston	vuoden	
2009	käyttösuunnitelma.

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
yhdeksän kertaa.

Näiden	asioiden	lisäksi	kokouksissa	hyväksyttiin	Maunulan	työväenopiston	ja	kirjaston	
tarveselvitys,	Kallion	kirjaston	lajittelevan	palautusautomaatin	hankinta,	esitys	kaupun-
ginhallitukselle	Kohtaamispaikka@lasipalatsin	vuokrasopimuksen	uusimisesta	ja	kau-
punginkirjaston	toimintakertomus	vuodelta	2007.	

Lisäksi	päätettiin	myöntää	ero	hankinta-	ja	luettelointitoimiston	toimistopäällikölle	
ja	julistaa	virka	haettavaksi.	Niin	ikään	päätettiin	myöntää	ero	pääkirjaston	aikuisten	
osaston	osastonjohtajalle,	 päättää	 sijaisen	 määräämisestä	 ja	 tehtävän	haettavaksi	
julistamisesta.	

Lausuntoja annettiin yhteensä kahdeksan. 
Ne olivat lausunto

	 kiinteistöviraston tilakeskukselle ja ehdotus kirjastotoimen 
 rakennushankkeiksi vuosille 2009-2013

  Käpylän kirjaston perusparannuksen väliaikaistiloja koskevasta 
 valtuusto-aloitteesta

  Maunulan uuden keskustan liiketilojen ja julkisten tilojen, kirjaston ja 
 työväenopiston tilamitoitusta, suunnittelu- ja rakentamisaikataulua sekä 
 rakentamishankkeen ja toimintojen rahoitusta koskevasta talousarvio-aloitteesta 

  kaupunginkirjaston resurssien lisäämistä koskevasta talousarvioaloitteesta
  kaupunginkirjaston aineistomäärärahojen ja sijaismäärärahojen nostamista 

 koskevasta talousarvioaloitteesta
  Herttoniemenrannan kirjastoa ja nuorisotaloa sekä uimahallia koskevasta 

 talousarvioaloitteista 
  Myllypuron uuden ostoskeskuksen tilavarausta koskevasta talousarvio-aloitteesta
  kiinteistön Väinölänkatu 5 Käpylän kirjaston ja päiväkoti Alkun korjaus- ja 

 muutostyön hankesuunnitelmasta
  Suomen kulttuurirahaston Kirjatalkoista
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Liitteet
1. Lainaus- ja kävijämäärät 1995-2008

2. Väestö ja lainaajat 2008 ja 2002
3. Lainaus ja kävijät kirjastoittain 

4. Talous ja tunnusluvut

	 Asukkaita Lainat
per 

asukas
Käynnit

per 
asukas

																
2008 568	531 9	398	909 16,5 6	418	060 11,3

																
2007 564	521 9	601	730 17,0 6	388	564 11,3
																
2006 564874* 9	604	384 18,0 6	331	038 11,8
																
2005 560	905 10	073	766 18,0 6	604	849 11,8
																
2004 559	330 10	232	092 18,3 7	012	309 12,5
																
2003 559	716 9	970	197 17,8 7	064	279 12,6
																
2002 559	718 9	877	608 17,6 7	714	120 13,1
																
2001 555	474 9	343	700 16,8 7	346	534 13,2
																
2000 551	123 9	150	598 16,6 7	160	113 13,0
																
1999 546	317 8	966	933 16,4 7	149	021 13,1
																
1995 515	765 8	794	637 17,1 6	401	776 12,4

1. Lainaus- ja kävijämäärät 1995-2008

*	Tilastokeskuksen	vuodenvaihteen	arvio

2. Väestö ja lainaajat 2008 ja 2002

  Ikäryhmät  Helsingin väestö                    Kirjaston lainaajat                 Lainaajien osuus (%)
      v. 2008     v. 2002   muutos     v. 2008     v. 2002   muutos          v. 2008        v. 2002    muutos   
Väestö	ja		
lainaajat																																				
		
0-4-vuotiaat		 27	368		 28	129		 -761		 482	 	593		 -111		 1,76		 2,11		 -0,35		
5-9-vuotiaat		 24	084	 	28	427	 	-4	343		 8	669		 10	701	 	-2	032		 35,99	 	37,64	 	-1,65		
10-14-vuotiaat		 26	632		 27	080	 -448		 14	274		 18	300	 	-4	026		 53,60		 67,58		 -13,98		
15-19-vuotiaat		 30	057		 27	095		 2	962	 	15	034	 	17	186	 	-2	152		 50,02		 63,43		 -13,41		

20-24-vuotiaat		 44	760		 44	758		 2	 	19	983	 28	407		 -8	424		 44,64		 63,47		 -18,82
		25-29-vuotiaat		 54	355		 51	726		 2	629	 	24	921	 	31	396	 	-6	475	 	45,85	 	60,70	 	-14,85		
30-34-vuotiaat		 46	981		 47	724	 	-743	 	22	294	 	26	011	 	-3	717	 	47,45		 54,50		 -7,05		
35-39-vuotiaat		 39	166	 	46	891	 	-7	725	 	17	457	 	25	554	 	-8	097	 	44,57	 	54,50	 	-9,92		

40-44-vuotiaat		 43	104	 	40	438	 	2	666	 	18	722	 	20	659	 	-1	937	 	43,43	5	 1,09		 -7,65
		45-49-vuotiaat		 39	276	 	38	820	 	456		 16	270	 	17	224	 	-954	 	41,42	 	44,37	 	-2,94		
50-54-vuotiaat		 37	390	 	41	829		 -4	439	 	13	286		 14	487	 	-1	201		 35,53		 34,63	 	0,90		
55-59-vuotiaat		 38	540		 35	451		 3	089	 	11	283		 12	329		 -1	046	 	29,28		 34,78	 	-5,50		

60-64-vuotiaat		 36	137		 26	479	 	9	658		 11	136		 8	227	 	2	909	 	30,82		 31,07	 	-0,25		
65-69-vuotiaat		 23	674		 20	643	 	3	031	 	7	310	 	5	981	 	1	329		 30,88	 	28,97	 	1,90		
70-74-vuotiaat		 18	505	 	18	863		 -358	 	4	735	 	4	598		 137		 25,59	 	24,38	 	1,21		
75-79-vuotiaat	 	16	156		 15	156	 	1	000	 	2	895	 	2	703	 	192	 	17,92		 17,83	 	0,08
		
80-84-vuotiaat		 11	708	 	10	731	 	977	 	1	448	 	1	211	 	237	 	12,37		 11,29	 	1,08
		85-89-vuotiaat		 7	001	 	6	354	 	647	 	501	 	392	 	109	 	7,16	 	6,17	 	0,99
		90+	-vuotiaat		 3	637	 	3	124	 	513	 	123	 	91	 	32	 	3,38	 	2,91	 	0,47													

Yhteensä  568 531  559 718  8 813  210 823  246 050  -35 227  37,08  43,96  -6,88  
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Liite 3. Lainaus ja kävijät kirjastoittain 
Helsingin kaupunginkirjasto LAINAUS 2008 Joulukuu 2008 2007 muutos +/- %   vuosilainaus 2008 2007 muutos +/- %
YHTEENSÄ 715 605 702 158 13 447 1,9 % 9 398 909 9 601 730 -202 821 -2,1 %
pääkirjasto 55	978 57	454 -1	476 -2,6	% 762	106 777	704 -15	598 -2,0	%
kirjastoauto 17	612 15	843 1	769 11,2	% 239	189 220	632 18	557 8,4	%
kotip.	Omat 2	203 3	502 -1	299 -37,1	% 38	468 38	406 62 0,2	%
laitoskirjastot 5	032 4	790 242 5,1	% 59	331 61	328 -1	997 -3,3	%
Yhteensä 80 825 81 589 -764 -0,9 % 1 099 094 1 098 070 1 024 0,1 %
Rikhardinkatu 43	043 45	793 -2	750 -6,0	% 590	941 624	350 -33	409 -5,4	%
Kirjasto10 41	999 43	050 -1	051 -2,4	% 556	257 570	830 -14	573 -2,6	%
Lauttasaari 15	977 15	911 66 0,4	% 178	497 217	297 -38	800 -17,9	%
Ruoholahti 1	535 1	864 -329 -17,7	% 21	953 25	338 -3	385 -13,4	%
Suomenlinna 489 545 -56 -10,3	% 7	850 9	063 -1	213 -13,4	%
Töölö 55	419 56	757 -1	338 -2,4	% 734	144 629	164 104	980 16,7	%
Yhteensä 158 462 163 920 -5 458 -3,3 % 2 089 642 2 076 042 13 600 0,7 %
Kannelmäki 24	352 25	414 -1	062 -4,2	% 327	049 356	344 -29	295 -8,2	%
Etelä-Haaga 14	535 14	432 103 0,7	% 191	564 197	671 -6	107 -3,1	%
P-Huopalahti 1	570 1	481 89 6,0	% 23	079 23	062 17 0,1	%
Malminkartano 5	506 4	743 763 16,1	% 68	206 67	629 577 0,9	%
Munkkiniemi 11	192 11	135 57 0,5	% 149	649 154	641 -4	992 -3,2	%
Pitäjänmäki 8	026 7	901 125 1,6	% 106	639 111	409 -4	770 -4,3	%
Pohjois-Haaga 11	892 11	631 261 2,2	% 155	192 141	037 14	155 10,0	%
Yhteensä 77 073 76 737 336 0,4 % 1 021 378 1 051 793 -30 415 -2,9 %
Kallio 50	759 53	143 -2	384 -4,5	% 668	217 692	323 -24	106 -3,5	%
Käpylä 10	113 9	595 518 5,4	% 132	328 132	748 -420 -0,3	%
Arabianranta 9	814 8	779 1	035 11,8	% 128	361 117	135 11	226 9,6	%
Vallila 10	203 9	705 498 5,1	% 92	135 129	586 -37	451 -28,9	%
Yhteensä 80 889 81 222 -333 -0,4 % 1 021 041 1 071 792 -50 751 -4,7 %
Maunula 7	040 6	363 677 10,6	% 89	687 85	163 4	524 5,3	%
Oulunkylä 33	777 33	229 548 1,6	% 437	980 449	705 -11	725 -2,6	%
Paloheinä 17	295 18	013 -718 -4,0	% 223	461 229	915 -6	454 -2,8	%
Yhteensä 58 112 57 605 507 0,9 % 751 128 764 783 -13 655 -1,8 %
Malmi 28	812 29	370 -558 -1,9	% 359	981 391	864 -31	883 -8,1	%
Jakomäki 6	229 261 5	968 2	286,6	% 80	694 71	452 9	242 12,9	%
Puistola 7	669 8	196 -527 -6,4	% 105	564 109	011 -3	447 -3,2	%
Pukinmäki 12	196 13	375 -1	179 -8,8	% 158	149 164	680 -6	531 -4,0	%
Suutarila 10	893 10	708 185 1,7	% 141	718 147	245 -5	527 -3,8	%
Tapanila 9	397 10	387 -990 -9,5	% 132	036 136	389 -4	353 -3,2	%
Tapulikaupunki 6	784 6	919 -135 -2,0	% 86	502 93	172 -6	670 -7,2	%
Viikki 20	006 21	018 -1	012 -4,8	% 263	013 259	041 3	972 1,5	%
Yhteensä 101 986 100 234 1 752 1,7 % 1 327 657 1 372 854 -45 197 -3,3 %
Herttoniemi 9	334 10	287 -953 -9,3	% 127	169 119	843 7	326 6,1	%
Kulosaari 2	605 2	438 167 6,8	% 37	201 37	824 -623 -1,6	%
Laajasalo 14	783 15	660 -877 -5,6	% 198	677 201	764 -3	087 -1,5	%
Roihuvuori 6	212 6	713 -501 -7,5	% 87	950 91	095 -3	145 -3,5	%
Yhteensä 32 934 35 098 -2 164 -6,2 % 450 997 450 526 471 0,1 %
Itäkeskus 69	179 82	837 -13	658 -16,5	% 953	715 1	024	981 -71	266 -7,0	%
Kontula 21	131 21	789 -658 -3,0	% 279	871 283	669 -3	798 -1,3	%
Vuosaari 35	014 1	127 33	887 3006,8	% 404	386 407	220 -2	834 -0,7	%
Yhteensä 125 324 105 753 19 571 18,5 % 1 637 972 1 715 870 -77 898 -4,5 %
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Liite 4. Talous ja tunnusluvut

1)	sis.	menovarauksen	kunta-
alan	sopimuksesta	aiheutuviin	
palkkoihin	henkilöstösivume-
noineen	yhteensä	1	293	000	
euroa,	Khs	29.9.2008	ja	ylitys-
oikeuden	426	000	euroa	
Kvsto	26.11.2008

2)	sis.	ylitysoikeuden	418	000	
euroa	Kvsto	30.1.2008	
As.luku	573	011	as.
(lähde:	Tasun	ilmoitus	
27.1.2009)
				Sarakkeessa	Talousarvio	
2008	on	käytetty	Kvston	
14.11.2007	vahvistamia	lukuja,	
joihin	on	tehty	talousarvio-
vuoden	aikana	vahvistetut	
muutokset	(+).	
				Määrätavoitteet	ovat	alkupe-
räisen	talousarvion	mukaisia.

3)	Toimintatuotot	ja	-kulut	
(toteutuma)	on	esitetty	aika-
sarjana siten, että inflaatio on 
eliminoitu	(muutettu	v.	2006	
rahanarvoon)
				Aineistomäärärahat	on	
ilmoitettu	siten,	että	luvussa	
on	mukana	vain	aineiston	
hankintahinnat,	ei	käsittelyku-
luja	(uusi	määrittelytapa	otettu	
käyttöön	v.	2006).	
			Vuoden	2008	menot	
sisältävät	kaupunginkirjaston	
tulospalkkiovarauksen	814	506	
euroa	(sis.	henkilöstösivukulut).
			Toteutuma	2007	on	
tilinpäätöksen	mukainen,	ei	
ole	muokattu	Ta-muutoksia	
vastaavaksi.

Vertailuvuosien	osalta	on	asu-
kaslukuna	käytetty	talousar-
vioehdotuksen	2009	valmiste-
luohjeissa	käytettyjä	lukuja.
			Tulojen	kirjauksessa	on	
noudatettu	suoriteperustetta.	
Kirjastojärjestelmässä	mak-
samattomat,	vuoteen	2008	
kohdistuvat	tulot	on	kirjattu	tu-
loihin	16	416	euron	suuruisina.	
Laskelma	sisältää	kaikki	60	pv	
ja	sitä	vanhemman,	tilinpäätös-
päivänä	palauttamatta	olleen	
aineiston,	yhteensä	3	109	
yks.	Saatavat	on	arvostettu	
käyttäen	laskentaperusteena	
maksimimyöhästymismak-
sua	6	euroa.	Kirjasto	ryhtyi	
käyttämään	3/2002	aineisto-
perinnässään	perintätoimiston	
palveluja.	
			Tilivuoden	lopussa	palautta-
matta	jääneiden	aineistoyksi-
köiden	määrä	on	4	%	pienempi	
kuin	edellisenä	vuonna.	Perin-
tätoimiston	käyttöönottovuo-
desta	2002	saatavien	määrä	
on	vähentynyt	9	500	kappa-
leesta	vuoden	2008	tasoon	
3	109	(-67,3	%).	
	
Käyttöomaisuudet	poistoajat:	
atk-laitteet ja ohjelmistot: 3	v.
kuljetusvälineet:	kirjastoautot	
10	v.,	pakettiautot	ja	kevyet	
kuorma-autot	5	v.	
muut laitteet ja kalusteet:	3	v.	
(Kulttuuri-	ja	kirjastolautakunta	
18.12.1996)	
Lisäys:	kulttuuri-	ja	kirjastolau-
takunta	24.1.2001	
Muut	pitkävaikutteiset	menot	
3	v.

Taloustiedot (1000 e) Toteutuma 2006 Toteutuma 2007 Toteutuma 2008  Talousarvio 2008  Sis.muutokset

KÄYTTÖTALOUS
Toimintatuotot		 2	877	 3	018	 2	850	 2	700
(defl. 2006=100) 3)	 (2	877)	 (2	897)	 (2	622)
Toimintakulut		 29	780	 31	634	 33	625	 33	740	 1	293+
(defl. 2006=100) 3)	 (29	780)	 (30	369)	 (30	935)	 	 4261)

Toimintakate		 -26	903	 -28	616	 -30	775	 -31	040
Poistot		 1	515	 1	403	 1	264	 1	550
Tulos		 -28	418	 -30	019	 -32	039	 -32	590

INVESTOINNIT
Irtaimen	omaisuuden	perushankinta	 1	482	 1	153	 1	165	 1	618	 4182)

MÄÄRÄTAVOITTEET
Suoritemäärä:
Lainat,	kpl	 9	604	384	 9	601	730	 9	389	909	 9	800	000
Käynnit, yhteensä	(sitova	tavoite)	 12	486	787	 12	824	230	 13	049	378	 13	200	000
Asiakaskäynnit,	kerta	 6	331	038	 6	388	564	 6	418	060	 6	200	000
Verkkokäynnit,	kerta		 6	155	749	 6	435	666	 6	631	318	 7	000	000

TOIMINNAN	LAAJUUS
Aukiolotunnit	(sitova	tavoite)	 86	585	 89	345	 92	462	 87	000
Lainat/aukiolotunti	 111	 107	 102	 113
Käynnit/aukiolotunti	 144	 144	 141	 152
Käynnit/henkilötyövuosi	 26	568	 27	286	 27	883	 28	085
Aukiolotunnit/1	000	as.	 154	 158	 161	 154
Lainat/henkilötyövuosi	 20	435	 20	429	 20	083	 20	851
Henkilötyövuodet/1	000	as.	 0,84	 0,83	 0,81	 0,83

TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRÄ
Kirjastot	31.12.	 36	 36	 36	 36
Kirjastoautot	31.12	 2	 2	 2	 2
Laitoskirjastot	31.12	 11	 11	 11	 11
Palvelupaikat	31.12	 1	 1	 1	 1
Henkilötyövuosi	 470	 470	 468	 470
Tilat,	m2/31.12	 37	065	 36	993	 37	054	 37	073
Kokoelma,	kpl	 1	934	996	 1	915	827	 1	897	497	 1	920	000

TEHOKKUUS/TALOUDELLISUUS
Menot/laina,	e	(ei	poistoja)	 3,10					 3,29					 3,58	 3,27	
Menot/käynnit,	e	(ei	poistoja)	 2,38					 2,47					 2,58	 2,43
Menot/asukas,	e	(ei	poistoja)	 53,09	 56,04	 58,68	 56,50
Tulot/laina,	e	 0,30	 0,31	 0,30	 0,28
Tulot/asukas,e	 5,13	 5,35	 4,97	 4,76
Toimintakate/	laina,	e	 -2,80	 -2,98	 -3,27	 -2,99
Toimintakate/asukas,e	 -47,96	 -50,69	 -53,71	 -51,74
Aineistomenot/laina,	e	 0,24	 0,26	 0,30	 0,29
Aineistomenot/asukas,	e	 4,16	 4,49	 4,97	 5,00
Lainat/kokoelma	 5,0	 5,0	 5,0	 5,1
Kokoelma/asukas,	kpl	 3,5	 3,4	 3,3	 3,4
Tuottavuus (2005=1)	 1,01	 1,00	 0,99	 1,02


