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Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa on tapahtunut suuria asioita vuoden 
2006 aikana. Vuoden alussa Kansalliskirjasto aloitti uuden laajennetun 
valtakunnallisen tehtävänsä Helsingin yliopiston erillislaitoksena. Näin myös 
entinen nimi Helsingin yliopiston kirjasto, HYK jäi historiaan. Samaan aikaan 
käynnistettiin laaja yliopiston sisäinen, tulevaisuutta kartoittava kirjastojen 
rakenteellisen kehittämisen hanke. Kevään aikana professori Eero Puolanteen 
johtama rakenneryhmä luonnosteli kirjaston hallinnollisen ja toiminnallisen 
rakenteen erilaisia malleja. Dekaani Hannu Niemen johtama työryhmä vastasi 
puolestaan henkilöstön kehittämiseen liittyvistä tulevaisuuden linjauksista. 
Loppukeväällä työryhmät vierailivat kampuksilla tai tiedekunnissa, käytiin 
vilkasta keskustelua,  ja tiedekunnat  antoivat lausuntonsa kirjaston 
rakenteellisesta kehittämisestä.  

Kesän jälkeen asia oli konsistorissa, joka näytti vihreää valoa työn jatkamiselle 
ja valmistelujen tekemiselle Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
organisoitumiselle tulevaisuuden tehtävät ja haasteet huomioon 
ottaen.  Syksyllä 2007 konsistori päättää rakenteellisen kehityksen linjauksista. 
Valmistelutyö on jatkunut aktiivisena koko syksyn ja jatkuu myös tulevana 
keväänä. Suunnittelussa on mukana suuri joukko kirjastojen asiantuntijoita. 
Suunnitteluun on liittynyt hyvin keskeisesti Keskustakampuksen 
kirjastojen  muutos yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi. Myös tila-asia on ollut 
keskustakampuksella keskusteluissa paljon esillä ja uudelleen suunnittelun 
kohteena.  

Nyt toimintansa päättävä kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on vienyt 
kuluneen vuoden aikana paljon merkittäviä asioita eteenpäin. Toimikunnan 
työskentelystä on tässä numerossa toimikunnan sihteerin Marja Hirnin 
yhteenveto.    

Kevään lopulla valmistui myös kirjastonjohtaja Heli Myllyksen johtaman 
työryhmän ansiokas raportti "Tiedonkulun, yhteistyön, johtamis- ja 
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neuvottelumenettelyn kehittäminen Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa". 
Siinä linjattiin merkittävällä tavalla kirjastojen kehittämistä avoimena ja 
yhteistyöhakuisena kokonaisuutena. 

Keskeinen työväline henkilöstöä koskevissa esityksissä on ollut kirjastoalan 
osaamiskartta, joka antaa hyvän pohjan hahmottaa kirjastojen kehittämissä 
tarvittavaa osaamista ja ammattitaitoa. Tätä henkilöstön jatkuvaan 
kehittämiseen liittyvää työtä on ansiokkaasti tehty tiedekunnissa ja 
kampustasolla. Ilolla voi todeta, että yliopistossamme on osaavia, sitoutuneita 
ja työtään kehittäviä korkeantason kirjastoammattilaisia. 
Asiakastyytyväisyyskartoitukset myös osoittavat, että palvelu on ystävällistä ja 
asiantuntevaa. Erityinen ilon aihe on myös se työ, jota kirjastolaiset ovat 
tehneet informaatiolukutaidon edistämiseksi ja yhteisen TVT-ajokortin 
kehittämiseksi. 

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut myös paljon muuta kehittämistyötä. 
Siihen  on tarvittu kirjastohenkilöstön osaamista: kirjastot ovat valmistautuneet 
auditointiin ja tehneet laatua ja toimintaprosesseja näkyväksi. Samoin Nelliä ja 
sen palveluja on kehitetty, julkaisuarkistot etenevät kaikilla kampuksilla. 
Kirjastojen ja koordinointiyksikön yhteistyönä tuotettiin kirjastoja esittelevä 
video. Kirjastot ovat tiedottaneet työstään omissa esitteissään, Verkkari on 
ilmestynyt 9 kertaa, opiskelijoille tuotettiin  Kirjastouutisia- lehti. Elektroninen 
kirjasto on kasvanut entisestään ja samalla open access –julkaisukäytännöt 
ovat yleistymässä. Bolognan prosessi on edennyt kolmanteen sykliin eli 
tohtorikoulutusvaiheeseen. Myös tutkinnonuudistuksen yhteydessä kirjastojen 
työ on ollut erittäin merkittävä. 

Siis kiitos kaikille kirjastotoissamme ja koordinointiyksikössä 
työskenteleville  - työtä tehty paljon ja sitoutuneesti! 
Nyt on aika hellittää hetkeksi ja iloita joulunajasta. 

Oikein hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2007! 

Hannele Niemi 
Vararehtori 

 
 


