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Konsistorin päätös Kaisa-talon mahdollisesta kaupasta herätti ajoittain 
hyvinkin kiivasta keskustelua viime perjantaisessa rakenteellisen kehittämisen 
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Paikalla on yli 80 yliopistolaista: 
kirjastolaisia, laitosten edustajia ja opiskelijoita. 

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa vs. tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Heli 
Myllys kertoi kirjastojen rakenteellisen kehittämisen taustoja ja korosti 
yliopiston ilmaiseman tahtotilan merkitystä. Selvä tahtotilan ilmaisu on 
elokuinen konsistorin päätös, joka pohjautui aiemmin tehtyihin selvityksiin ja 
näiden pohjalta saatuihin lausuntoihin (kirjastojen rakenteellisen kehittämisen 
ja henkilöstörakenneryhmän muistiot). Opetusministerion tahtotilaa ilmaisee 
puolestaa kirjastojen hankkeen rahoitus (601 000 euroa) kaudelle 2006–2009.  

Tuottavuustavoitteet ovat kehittämisen taustalla, mutta keskeistä on yliopiston 
tieto- ja kirjastopalvelujen kehittäminen kokonaisuutena. Asiakaspalvelujen 
kehittäminen on yliopiston strategisissa linjauksissa vahvasti mukana, kuten 
humanistisen tiedekunnan varadekaani Arto Haapala esitti:  

• Asiakaspalvelut organisoidaan kampuslähtöisesti ja 
käyttäjäystävällisesti. Kirjastolaitoksen vakiintumista kansainvälisesti 
korkeatasoiseksi ja yhtenäiseksi tietopalveluorganisaatioksi tuetaan 
kehittämällä henkilöstörakennetta ja johtamista. Eri kampuksilla 
toimivien kirjastojen henkilöstön asiantuntijuutta hyödynnetään yli 
kampusrajojen (Yliopiston strategia 07–09) 

• Kirjasto- ja tietopalveluissa voimavaroja kohdennetaan uudelleen ja 
kirjasto-organisaatiota yhtenäistetään. Voimavaroja kohdennetaan 
asiantuntijapalveluiden parantamiseen sekä kirjastolaitoksen 
virkarakenteen uudistamiseen. Samalla kirjastoammatillisia palveluita 
keskitetään (Hallinnon ja tukipalvelujen kehittämisohjelma 07–09).  

Lisäksi keskustakampuksen kirjastotoimikunnan kehittämissuunnitelmassa 
todetaan: pyrkimyksenä on entistäkin tiiviimpi yhteistyö kirjasto-organisaation 
sisällä ja työnjaon selkiyttäminen organisaation kaikilla tasoilla. Kaikissa 
organisatorisissa ratkaisuissa on taattava kirjastopalvelujen laatu sekä 
henkilöstön työhyvinvointi ja motivaatio.  

Rahoitusmalliin ja henkilöstörakenteeseen liittyvä valmistelutyö vasta alussa  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/09/index.html


Päätöksenteko- ja rahoitusmallin suunnitteluryhmä ja henkilöstörakenneryhmä 
ovat marraskuussa pidetyn kolmen ryhmän aloitusseminaarin jälkeen 
kokoontuneet vain yhden kerran joulukuun alussa, joten puheenjohtajat 
keskittyivät lähinnä toimeksiantojen ja suunnittelun reunaehtojen esittelyyn.  

Kustannusten jaottelu neljään kokonaisuuteen (aineistot, palkat, tilat ja muut 
kustannukset) tarjoaa mahdollisuuden kehittää kullekin kokonaisuudelle 
kampusten erilaisuuden huomioivan jakomallin, kertoi päätöksenteko- ja 
rahoitusmallin valmisteluryhmän puheenjohtaja dekaani Hannu Niemi. 
Tavoitteena on myös pyrkiä selkeään rahoitusmalliin, ottaa huomioon 
tiedekuntien tämänhetkiset kirjastomenot, välttää äkillisiä muutoksia ja 
kotiuttaa säästöt taholle, joka on saanut ne aikaan.  

Henkilöstörakenteen suunnitteluryhmän työskentelyn pohjaksi tuotetaan uusia 
laskelmia siitä, miten työtehtävät (tieteenalatehtävät – yhteiset tehtävät) 
hoidetaan kahdessa eri hallintomallissa, minkälaisia muutoksia oletetaan 
tapahtuvan työtehtävissä ja millä henkilöstömäärällä tehtävät on mahdollista 
hoitaa. Suunnittelussa on tarkoitus hyödyntää osaamiskarttaselvitystä, 
laskelmia eläköitymisestä ja uudelleen kohdentamisesta, totesi professori Eero 
Puolanne.  

Keskustakampuksen kirjastojen suunnitteluryhmä aloitti työnsä jo aiemmin 
syksyllä ja on työskennellyt pienemmissä työryhmissä. Niin sanottu 
raharukkanen on kartoittanut erilaisia käytössä olevia rahoitusmalleja. 
Peruslähtökohtana on ollut selvittää paljonko kukin keskustakampuksen 
tiedekunta käyttää tällä hetkellä rahaa kirjastopalveluihin; mikä on 
kulurakenne eri vaihtoehdoissa: missä voidaan säästää, missä kannattaa 
säästää, missä ei voida säästää.  

Työtehtäviä ja toimintoja selvittelevä työryhmä on kartoittanut 
yksityiskohtaisesti kirjastoissa tehtäviä erilaisia töitä käyttäen hyväkseen 
työajanseurannan tilastoja. Molemmat em. selvitystyöt ovat kiinteästi 
sidoksissa henkilöstörakenneryhmän ja päätöksenteko- ja rahoitusmalliryhmän 
työskentelyyn.  

Puheenjohtajat korostivat, että työryhmien työskentelyn tarkoitus on tehdä 
selvitystyötä konsistorin ensi syksyn päätöksenteon pohjaksi. Aikataulu on 
tältä osin tiukka. Suunnittelutyö jatkuu tämän jälkeenkin ja etenkin 
keskustakampuksen osalta se konkretisoituu, kun tila-asia saadaan ratkaistua. 
Toiminnan suunnitteluun on aikaa aina vuoteen 2010 asti eikä se lopu tähän, 
vaan kehittämis- ja muutosprosessi jatkuu varmasti tämän jälkeenkin.  

Kaisa-talo kampuksen ytimessä  

Tekninen johtaja Anna-Maija Lukkari kertoi konsistorin päätöksestä hankkia 
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kaisaniemenkatu 5:n osakkeet. Lukkari 
korosti, että konsistori teki päätöksen vain kaupasta. Päätös kiinteistön 
käytöstä kirjastokäyttöön tehdään, kun tarkemmat tilaselviykset ja 
yliopiston toimitiloja koskevat suunnitelmat valmistuvat ensi vuoden 
alkupuolella. Kaisa-talo sijaitsee keskellä kampusta ja olisi sikäli kirjastotalona 



oivallinen.  

Konsistorin päätökseen liittyvässä tiedotteessa oli valitettavasti virheellistä 
tietoa keskustakampuksen kirjastojen toimipisteiden lukumäärästä. 
Toimipisteitä on keskustakampuksella Kansalliskirjasto mukaan lukien 
yhteensä 15 eikä 18.  

Kaksi eri rahasäkkiä: rahaston varat ja valtion budjettirahat  

Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen edustajat ihmettelivät 
päätöksentekoprosessin vaiheita ja sitä kuka on ilmaissut tahtotilan yhdestä 
toimintaykiköstä ja toimitilasta. Samoin kysyttiin, onko pakko lähteä mukaan? 
Lisäksi ihmeteltiin, miten yliopistolla on laittaa rahaa kiinteistöjen ostoon ja 
suunnitella vielä arkkitehtikilpailuja, kun se samalla pohtii säästökohteita.  

Varadekaani Arto Haapala totesi, että humanistisessa tiedekunnassa 
mielipiteet viime kevään lausuntokierroksella jakaantuivat suurin piirtein tasan 
puolesta ja vastaan. Konsistori on nyt tehnyt päätöksen yhdestä 
toimintayksiköstä, mutta tilakysymysten osalta keskustelut jatkuvat. Eri 
laitoksilla on erilaisia tarpeita ja ne otetaan huomioon.  

Vararehtori Hannele Niemi korosti, että konsistori on tehnyt päätöksen 
kaupasta, mutta kauppa on varma vasta kun kauppakirjat on 
allekirjoitettu joulukuun lopulla. Taustaselvittelyä liittyen 
keskustakampuksen tilajärjestelyihin on tehty jo vuoden verran 
kekustakampuksen tiedekuntien dekaanien, varadekaanien ja kirjastonjohtajien 
ryhmässä. Samalla tekninen osasto on selvittänyt eri tilavaihtoehtoja. Vuoden 
aikana on ryhmälle tarkentunut näkemys siitä, että paras vaihtoehto olisi yhden 
neliömäärältään mahdollismman suuren tilan löytyminen. Koska kyse oli 
kuitenkin tilasta, joka ei ole yliopiston omistuksessa, ei asiasta ole voitu 
tiedottaa aiemmin.  

Mahdollisen kiinteistökaupan yliopisto tekee yliopiston rahastot. Yliopiston 
rahastot on merkittävä kiinteistöjen omistaja ja näitä varoja käytetään 
sijoitustoimintaan. Näillä kustannetaan myös mahdollinen arkkitehtikilpailu. 
Rahaston varoin ei makseta henkilöstön palkkoja. Toimintamenot ja 
palkkarahat yliopisto rahoittaa valtion myöntämin budjettivaroin. Näitä kahta 
rahoituslähdettä ei saa sekoittaa toisiinsa, täsmensi vararehtori Niemi.  

Keskustakampuksen kirjastojen tilaratkaisut liittyvät kiinteästi koko 
kampuksen tilaratkaisuihin. Keskustan kirjastojen siirtyminen uusiin 
yhtenäisiin tiloihin merkitsisi nykyisten kirjastotilojen vapautumista suurelta 
osin. Kirjastojen nykyisiä tiloja voidaan muuttaa esimerkiksi laitosten 
oppimiskeskustyyppisiksi tiloiksi. Tavoitteena on, että tilamäärä ja 
tilakustannukset eivät kasva, ja siksi luovutettavien tilojen määrän on oltava 
vähintään yhtä suuri, kuin nyt hankittavaksi esitettävän uuden tilan, totesi 
Anna-Maija Lukkari.  

Käyttäjien tarpeet huomioon jo suunnitteluvaiheessa  



Tilaisuudessa läsnäolleet opiskelijat kantoivat huolta uusien tilojen 
suunnittelusta. Opiskelijat toivoivat, että kirjastossa olisi nykyistä enemmän 
myös ns. rauhallista työskentelytilaa. Lisäksi henkilökunta oli huolissaan 
luonnonvalon riittävyydestä mahdollisessa uudessa Kaisa-talossa.  

Uuden kirjastotilan suunnittelu on iso monivaiheinen prosessi ja käyttäjät 
(asiakkaat, kirjastohenkilöstö) tullaan ottamaan tilasuunnitteluun mukaan 
alusta lähtien, täsmensi Anna-Maija Lukkari.  

Humanistisen tiedekunnan kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen ja informaatikko 
Iiris Karppinen pitivät konsistorin päätöstä kaupasta hyvänä. Tutkijat on nyt 
motivoitava hyväksymään päätös. Keskustakampuksen kirjastoilla on aito 
mahdollisuus tiivistää kirjastorakennetta ja kehittää kampuksen tieto- ja 
kirjastopalveluja. Palvelujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon asiakkaiden 
ja etenkin laitosten tarpeet, totesi Kaiponen. 

Kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen kertoi, että Viikin tiedekirjaston 
rahoitusmallia on kehitetty ja nykyiseen malliin rahoittajat ovat kutakuinkin 
tyytyväisiä, mutta vuosien aikana se on työllistänyt kirjaston henkilökuntaa 
erittäin paljon. Viikissä tiedekirjastoa muodostettaessa tavoitteena olivat 
tilasäästöt ja henkilöstömenojen pienentäminen. Syntyneistä säästöistä 
huolimatta lisäsäästöjä yhä vaaditaan.  

Professori Puolanne vastasi, että tiedekunnat toimivat nykyisin erittäin 
niukoilla resursseilla. Kirjastokustannuksia on Viikissä pystytty pienentämään. 
Mikäli tiettyjä ratkaisuja ei olisi tuolloin tehty, olisivat paineet nyt varmasti 
suuremmat ja ratkaisut henkilöstön osalta kipeämmät.  

Apulaiskirjastonjohtaja Maria Kovero Kumpulasta, kertoi omista 
kokemuksistaan liittyen Kumpulan tiedekirjaston muodostamiseen. Kumpulan 
tiedekirjasto perustettiin 2001 yhdistämällä seitsemän eri laitoskirjastoa ja 
niiden kokoelmia. Vuonna 2004 Kumpulaan muutti neljä laitoskirjastoa 
(tietojenkäsittelyn, matematiikan ja seismologian laitoskirjasto ja osa 
tilastotieteenlaitoksen kirjastosta). Jokaiseen muuttoon liittyi paljon 
muutosvastarintaa, ei niinkään kirjastojen henkilökunnan tahoilta, kuin 
laitosten tutkijoiden ja opettajien taholta. Kovero painotti, että 
muutostilanteessa on ensisijaisen tärkeää kertoa meneillä olevista 
suunnitelmista ja kuunnella laitosten henkilökunnan mietteitä. Aikaisempia 
kokemuksia vastaavista yhdistämisprosesseista kannattaa ja pitää hyödyntää.  

Samantyyppisiä ajatuksia toi esiin koordinointiyksikön projektisihteeri Pirkko 
Tokat, joka on aiemmin työskennellyt Metsäkirjastossa ja Viikin 
tiedekirjastossa. Hän toi esiin henkilöstön vahvan roolin muutosprosessissa: 
kun henkilöstö pääsee yhdessä suunnittelemaan, pelot vähenevät.  

Rahoitusmalliin ja henkilöstörakenteeseen liittyvä keskustelu jäi tilaisuudessa 
vähemmälle huomiolle johtuen ajankohtaisesta keskustakampusta 
koskettavasta tilauutisesta. Osallistujien joukosta esitettiin myös toivomus, että 
jatkossa tilaisuuksissa olisi enemmän aikaa kysymyksille ja vastaukset olsivat 
napakampia.  



Seuraava tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään helmikuussa. Lisäksi 
hankkeen aikana tullaan järjestämään kampus- ja tiedekuntakohtaisia 
keskustelutilaisuuksia. 

Tiina Äärilä 
suunnittelija 

kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 
tiina.aarila [AT]helsinki.fi 

puh 191 21776 
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