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Konsistorin elokuinen päätös 

HY:n konsistori teki elokuussa merkittäviä ja 
kauaskantoisia periaatepäätöksiä yliopiston 
kirjastopalvelujen rakenteellisesta 
kehittämisestä. Konsistorin päätöksen mukaan 
kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 
kohti yhtenäistä toimintamallia aloitetaan heti 
siten, että tulevan vuoden aikana käynnistetään 
keskustakampuksen kirjastotoiminnan (viisi 
tiedekuntakirjastoa ja Opiskelijakirjasto) 
muuttaminen yhdeksi toimintayksiköksi 
1.1.2010 alkaen. Lisäksi valmistellaan 
kaikkien kampusten osalta askeleet 
henkilöstörakenteen uudistamisesta siten, että 
asiantuntijuuden kasvattaminen yli kampusrajojen sekä sisäisten prosessien ja 
hallinnon nykyistä yhtenäisempi hoitaminen on mahdollista. Samalla 
suunnitellaan koko kirjastolaitoksen yhteiset toiminnot. 

Päätös kirjastolaitoksen tulevasta rakenteesta siirtyi kuitenkin ensi vuoden 
syksyyn. Vaihtoehtoina esitettiin kaksi mallia: joko yhden kirjaston malli tai 
neljän kampuskirjaston ja vahvan koordinointiyksikön malli. Päätöksenteon 
tueksi konsistori edellyttää jatkovalmistelua päätöksenteko- ja rahoitusmallin 
osalta.  

Toimeenpano käynnistynyt  

Konsistorin elokuinen päätös ja sen toimeenpano edellyttää kaikilta osapuolilta 
mittavaa työpanosta seuraavien kolmen vuoden aikana. Hankkeen laajuus 
edellyttää lisäresursointia suunnitteluvaiheessa sekä käytännön toteutuksessa. 
Yliopisto onkin anonut opetusministeriöltä hankerahoitusta kirjastolaitoksensa 
rakenteellisen kehittämisen toteuttamiseen. Ministeriö on luvannut ilmoittaa 
rahoituspäätöksestä lähiviikkoina.  

Toimeenpanon valmistelu on jo käynnistynyt. Kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunta on nimittänyt kolme työryhmää: 

• Keskustakampuksen kirjastotoiminnan suunnitteluryhmä valmistelee 
keskustakampuksen kirjastotoiminnan muuttamista yhdeksi 
toimintayksiköksi. Työryhmän puheenjohtajana on varadekaani Arto 
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Haapala (toimeksianto). 
• Päätöksenteko- ja rahoitusmallin valmisteluryhmä valmistelee 

kirjastolaitoksen päätöksenteko- ja rahoitusmallin. Rahoitusmalli ja 
neuvotteluprosessit valmistelaan yhteistyössä tiedekuntien ja 
erillislaitosten kanssa. Työryhmän puheenjohtajana on dekaani Hannu 
Niemi (toimeksianto). 

• Henkilöstörakenneryhmä laati henkilöstörakennemallin Helsingin 
yliopiston yhteistä kirjastolaitosta varten sekä neljän kampuskirjaston 
ja koordinointiyksikön muodostamaa kokonaisuutta varten. Työryhmän 
puheenjohtajana on professori Eero Puolanne (toimeksianto). 

Työryhmien on määrä jättää raporttinsa kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalle 
16.4.2007 mennessä niistä rahoitusta, hallintomallia ja henkilöstörakennetta 
koskevista asiakohdista, joita tarvitaan konsistorin päätöksentekoa varten. 
Raporttien pohjalta laaditaan päätösesitys konsistorille. Ensi keväällä - 
alkusyksyllä ennen konsistorin käsittelyä pyydettäneen tiedekunnilta, 
erillislaitoksilta ja henkilöstöjärjestöiltä esityksestä lausunnot sekä järjestetään 
vaadittavat yt-keskustelut. Konsistorille tehtävän päätösesityksen 
valmistuminen sovitun aikataulun mukaisesti syksyllä 2007 edellyttää, että em. 
työryhmien raportit ovat kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan käytettävissä jo 
huhtikuussa. 

Ensimmäinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 15.12.06 
 
Hankkeen eri vaiheissa tullaan järjestämään säännöllisesti avoimia keskustelu- 
ja tiedotustilaisuuksia. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 15.12.06 klo 14.00-
16, yliopiston päärakennus Auditorio XIII.  

Asiasta tiedotetaan kaikille yliopistolaisille Alma-intranetin tieto- ja 
kirjastopalvelukanavalla: https://alma.helsinki.fi/doclink/72823.  
 
HY:n kirjastohenkilöstölle on tarkempaa tietoa hankkeesta Lib-foorumi-
työryhmäalueella: https://alma.helsinki.fi/workgroup/45967.  
 
Kirjastojen yhteisillä ulkoisilla sivuilla on kaikille asiasta kiinnostuneista 
tietoa: 
http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/hankkeet/rake.htm. Myös Verkkari-
lehdessä kerrotaan hankkeen etenemisestä säännöllisesti. 
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