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Saatteeksi

Missä ja milloin syntyy kipinä uudesta kirjasta? Tämän julkaisun kipinä on
ajoitettavissa ja paikannettavissa melko tarkalleen syyskuisen aamun ruuhkabussiin. Päivän työlistalla olivat raportoinnit ja niiden ohjeistus. Näin silmissäni ne lukemattomat henkilöt, kokoukset, suunnitelmat, lausunnot ja
päätöksenteot, joilla uutta Helsingin yliopiston kirjastoa oli rakennettu. Koko
yhteiskunnassa rakenteet ovat monitahoisen muutoksen keskellä. Olisiko kokemuksistamme hyötyä muillekin?
Aamuruuhka antoi aikaa julkaisun perusrungon hahmotukselle. Työyhteisö otti idean arvioitavaksi. Ennen iltaa ydintiimi, toimituskunta, oli jo koossa
ideoimassa etenemistä. Olemme iloinneet siitä, että kirjoittajat ovat vastanneet kutsuun ja ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan. Joulukuussa kokoonnuimme yhdessä kirjoittajien kanssa kiteyttämään julkaisun näkökulmia ja
perusviestejä.
Kirja Rajapinnassa koostuu viidestä osa-alueesta. Olemme halunneet pohtia muutosprosessin monitahoisuutta. Toimintaympäristön muutos haastaa
tietopalveluja kautta maailman. Erityisen suuri haaste on akateemisessa maailmassa, jossa ei vain julkaisemisen prosessi ole muuttunut vaan koko tieteellisen työn edellytykset, vaatimukset ja työprosessi. Kansainvälinen kilpailu ja
yhteistyö koskevat kaikkia tiedeyhteisössä toimivia. Tähän alueeseen liittyvät
erityisesti kirjan ensimmäinen ja kolmas osio.
Ei kuitenkaan riitä, että otetaan toimintaympäristön muutos huomioon.
Meidän on tunnettava akateeminen yhteisö ja sen tarpeet, prioriteetit, haasteet
ja työskentelytavat, jotta voimme muuttaa palveluissa sen, mikä on muutettava
ja säilyttää sen, mikä on jätettävä ennalleen. Vuoropuhelu nostaa esille yhteiset
kysymykset. Helsingin yliopistossa kirjasto on ollut onnekas voidessaan kulkea
samassa valtavirrassa, jossa yliopisto on rakentanut koko infrastruktuuriaan,
kampuksiaan ja uusia yhteisöjä. Meilahden, Viikin ja Kumpulan kampuksia
luotaessa on rakennettu myös kirjastot kampusten ydinpalveluina. Vastaavaa
on parhaillaan tapahtumassa keskustakampuksella. Olemme kokeneet olevamme tiedeyhteisön kumppaneina luomassa yhteistä tulevaisuutta. Miten tutkijamme ja opiskelijamme ovat kokeneet nämä muutokset? Siitä kertovat osion
Neljällä kampuksella kirjoitukset.
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Kirjasto on lähtenyt aktiivisesti kehittämään yliopiston digitaalista kirjastoa. Tässä sillä on tukenaan Kansalliskirjasto ja kansalliset konsortiot, mutta
myös kirjasto- ja tietopalvelualan kansainvälinen verkosto. Kirjasto on sitoutunut edistämään tieteen tulosten avointa saatavuutta yliopiston päämäärien
mukaisesti. Tällä alueella on näköpiirissä isoja uusia haasteita ja tarvetta suunnata osaamista ja työnjakoa uudelleen.
Uusi voi kuitenkin toteutua vain henkilöstön sitoutumisella, johon sisältyy
halu kehittää omaa ja yhteisön osaamista. Uusi ja tuntematon voi olla uhkaavaa mutta vain, kunnes siihen tutustutaan ja opitaan vähän kerrassaan hallitsemaan sitä. Muutosvaiheissa osaamisen johtaminen, suunnitelmallinen
henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Työhyvinvointi on sanana kulunut, mutta sen sisältö – työn mielekkyys, innostavuus ja yhteisöllisyys – ovat onnistumisen kulmakiviä. Olemme tässä kirjassa
halunneet antaa äänen niin johtajille, kehittäjille kuin henkilöstölle.
Vuorovaikutteisuutta tarvitaan niin kirjaston ja opettajan välille kuin uusien palvelujen laadun varmistuksessa. Suomalaisten kirjastojen yhteistyö on
voimistanut yksittäisen kirjaston toimintaedellytyksiä ja nopeuttanut innovatiivisten ratkaisujen löytämistä. Samaan aikaan kansainvälisyys valtavirtaistuu
niin yliopistoissa kuin tietopalveluorganisaatioissa.
Kiitän lämmöllä toimituskunnan puolesta jokaista kirjoittajaa. Useat kirjoittaneista professoreista, tutkijoista, opiskelijoista ja asiantuntijoista eivät
vain ole kirjoittaneet julkaisuun, vaan käyttäneet viime vuosina ajastaan viikkoja ja vuosia taatakseen yliopistollemme sen arvoiset kirjasto- ja tietopalvelut.
Erinomainen yliopisto ja kirjasto rakennetaan yhteistyöllä ja luottamuksella.
Luottamus sallii sen, että asioita katsotaan ja kuunnellaan eri näkökulmista
moniäänisesti.

Helsingissä 22. helmikuuta 2010
Kaisa Sinikara
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Tiedeyhteisö ja
tietoympäristö muutoksessa

KAIKKI ALKAA E:LLÄ?
E-TIEDE, E-OPPIMINEN JA KIRJASTOT
Kimmo Tuominen

Tietoympäristömuutoksen kuvaamiseen käytettyjä uudissanoja koristaa usein
e-kirjain. Tämä on peruja angloamerikkalaisesta keskustelusta, jossa e-science, e-book ja e-learning alkavat olla vakiintuneita termejä. Monet suhtautuvat
markkinapuheelta haiskahtavaan e-slangiin kriittisesti: Muuttuvatko tieteellisen toiminnan perusperiaatteet digitalisoitumisen myötä? Onko oppimisen
vallankumous alkamassa? Kuka haluaisi vaihtaa kauniin paperikirjan hajuttomaan ja mauttomaan digi-laitteeseen, jonka akku loppuu jo parin tunnin
junamatkan aikana?
Kriittisillä puheenvuoroilla on oikeutuksensa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuskaan ei taida pureksimatta niellä viimeisimpiä e-innovaatioita.
Vaikka muutoksista puhumiseen käytetyt ilmaisumme ovat keskentekoisia, on
kuitenkin vaikea kiistää tutkijoiden ja opiskelijoiden tietoympäristön mullistumista parin viime vuosikymmenen aikana. Valitettavasti tai onneksi muutosvauhti ei ole laantumassa.
Seuraavassa tarkastelen tapahtunutta ja tulevaa tietoympäristömuutosta tutkijoiden, opiskelijoiden ja kirjastojen kannalta. Lähtökohtani on ajassa,
vaivassa ja rahassa mitattujen informaation tuotantokustannusten radikaali
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halventuminen: Kun julkaiseminen helpottuu, informaation määrä kasvaa
väistämättä. Ihmisaivojen kyky käsitellä informaatiota ei kuitenkaan kehity.
Niinpä tutkijat ja opiskelijat törmäävät entistä useammin infoähkyn problematiikkaan: Miten hallita informaatiomassoja ja datakaaosta? Millaisia e-apuvälineitä ja -infrastruktuureja on käytettävissämme? Kuinka tulisi opettaa Googlesukupolvea hankkimaan ja arvioimaan tietoa?

Kadonneet lukijat
Maailmassa ilmestyy lähes 24 000 tieteellistä kausijulkaisua, jotka julkaisevat
runsaat 1,3 miljoonaa vertaisarvioitua artikkelia vuodessa.1 Kaikki tiedelehdet
eivät ole vertaisarvioituja; vuositasolla ilmestyy globaalisti noin viisi miljoonaa
tutkimusartikkelia.2 Unescon (2005) mukaan maailmassa on kuusi miljoonaa
ammattitutkijaa. Yliopisto-opiskelijoita on vuonna 2002 ollut noin 88 miljoonaa; määrä oli jo tuolloin kolminkertaistunut 30 vuoden aikana.3 Kiinan ja Intian taloudellinen vahvistuminen on kasvattanut opiskelijamääriä entisestään.
Jokaiselle tieteelliselle artikkelille luulisi löytyvän lukijakuntaa monimiljoonaisesta opiskelija- ja tutkijajoukosta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä tutkimustoiminnassakin pelaavat huomiotalouden lait. Esimerkiksi yhteiskuntatieteissä ei yli puoleen ilmestyneistä tutkimusartikkeleista lainkaan viitata.4
Kun viittaukset ja mielenkiinto kohdistuvat harvoihin, suuri osa tieteellisistä
julkaisuista voi jäädä lukijoitta.
Jos hyljeksityt artikkelit olisivat kauttaaltaan huonoja, huomion keskittyminen ei olisi tieteen kehityksen kannalta vahingollista. Tällöin tiedeyhteisö
seuloisi julkaisutuotantoa ilmiömäisen tehokkaasti: suurin osa informaatiosta hukkuisi unohduksen mereen ja vain arvokas tieto jäisi kellumaan pinnalle.
Valitettavasti emme ole näin onnekkaita: monet tärkeät löydöt, relevantit havainnot ja valaisevat käsitteelliset oivallukset odottavat ansaitsemaansa tunnustusta kirjastojen varastoissa tai kovalevyjen kätköissä kenties loputtomiin.

Datan valtamerellä
Julkaisut ovat tieteellisen informaatioräjähdyksen näkyvin ilmentymä. Vähintään yhtä merkityksellistä on kuitenkin tutkimusaineiston tai -datan
määrän kasvu. Erilaiset mittalaitteet tuottavat jatkuvasti kumuloituvaa
1.
2.
3.
4.

10

Björk & al. 2008.
Mustajoki 2008.
Taylor 2002.
Hylland Eriksen 2002.
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havaintoaineistoa paitsi tähtitaivaasta, myös ilmakehän ja maankuoren tilasta. Tutkimuskeskus CERN:in hiukkaskiihdyttimen generoiman datavirran analysointiin on maailmanlaajuisesti omistautunut tuhansia tutkijoita.
Hitaiden ihmisaivojen rinnalla informaation seulonnassa tarvitaan nopeita tietokoneohjelmia, jotka fyysikko Risto Niemisen (2007) mukaan ”pystyvät
yhdistämään dataa monista lähteistä ja tunnistamaan yhteyksiä, jotka ihmiseltä jäisivät huomaamatta”. Tietokonesovelluksia voidaan hyödyntää paitsi
datan analysoinnissa, myös läpikäytäessä jatkuvasti kasvavaa tutkimuskirjallisuuden universumia. Hakukoneiden harjoittaman automaattisen indeksoinnin
ohella tieteellisestä kirjallisuudesta voidaan muodostaa esimerkiksi erilaisia
käsitekarttoja; kirjallisuuteen sisältyvien piilevien yhteyksien ja potentiaalisten uusien hypoteesien etsinnässä käytetään muun muassa kieliteknologiaa ja
tiedonlouhintasovelluksia.5
Kirjoittajan kannalta voi olla lohdullista, että vaikka inhimilliset silmäparit eivät tekstiriveillä pitkään viipyilisikään, tieteelliset artikkelit muodostavat
vastaisuudessa eräänlaisen sekundaarisen tutkimusaineiston, jota monenlaiset sovellukset läpikäyvät automaattisesti. Artikkeleiden välillä voidaan havaita
olevan odottamattomia yhteyksiä, joiden todenperäisyys on myöhemmin empiirisesti tarkistettavissa. Digitaalisesta heinäsuovasta saattaa siis löytyä sellaisiakin neuloja, joita kukaan ei tiedä kadottaneensa.
Kirjallisuuslöydösten automaattisen generoinnin kehittyminen johtaa siihen, että tieteellisten julkaisujen ja tutkimusdatan välinen raja hämärtyy. Muitakin syitä tähän kehityskulkuun on löydettävissä. Tieteellisiin artikkeleihin
voidaan tätä nykyä linkittää kaikki se aineisto, johon tehty tutkimus perustuu.
Julkaisut on myös mahdollista varustaa analyysi- ja visualisointivälineistöllä,
jolloin lukija pystyy itse tekemään dataan perustuvia vertailuja, tarkistuksia
ja analyysejä.6 Tutkimusdataa voidaan ostaa, jakaa ja kuvailla samaan tapaan
kuin vaikkapa e-lehtiäkin. Tutkimusdatan arkistointi ja huolellinen luettelointi
saattaa vastaisuudessa toimia jopa julkaisemisen veroisena meriittinä tutkijoille. Pitkäaikaissäilyttämisen ongelmat ja ratkaisut ovat myös samantyyppisiä
sekä datalle että tutkimuskirjallisuudelle.

5.
6.

Lynch 2006; 2008.
Lynch 2007.
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Niemisen (2007) mukaan e-tiede on ennen kaikkea ”tutkimusmatkailua verkon välityksellä datan valtameressä”. Jotta avoin e-tieteellinen toiminta onnistuisi, kaikilla on oltava yhtäläinen pääsy tälle tutkimuskirjallisuuden
ja -aineistojen merelle organisaatio- ja oppiainerajoista riippumatta. E-tiede
edellyttää yhteen hitsautunutta tutkimusinfrastruktuuria datan keräämisen,
tieteellisen laskennan ja automaattisen analysoinnin välineistöineen. Lisäksi
se merkitsee koulutushaastetta: uusia välineitä on voitava käyttää ennakkoluulottomasti, tieteenalasta riippumatta.7
E-tiedekehityksen ulottuminen ihmistieteisiin tulevina vuosikymmeninä
vaatii paitsi tutkimuskirjallisuuden, myös tekstuaalisen ja audiovisuaalisen
kulttuuriperinnön massadigitointia. Kun kulttuuriperintöä saadaan tutkimuskäyttöön, ihmistieteilijät voivat hyötyä datan ja kirjallisuuden valtameressä
seikkailemisesta ja uusista analysointityökaluista yhtä lailla kuin luonnontieteilijätkin. Kielentutkijat ovat jo pitkään käyttäneet digitaalisia korpuksia ja
sosiologit ovat tutkineet esimerkiksi linkityskäytäntöjen retoriikkaa verkossa.
Innovatiivisia esimerkkejä löytyy, mutta e-tiede ei ole vielä valtavirtaa ihmistä
ja kulttuuria tutkivilla tieteenaloilla. Kulttuuriperinnön massadigitointiin liittyy paitsi teknisiä, myös tekijänoikeudellisia esteitä. Juridiset pidäkkeet estävät tai vähintäänkin hankaloittavat myös tieteellistä ja muuta e-kirjallisuutta
seulovan teknisen välineistön kehittelyä.8

Kollaboratoriot ja virtuaaliset organisaatiot
Laajojen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien lisäksi etiede edellyttää organisaatio-, valtakunta- ja maanosarajoista vapaata yhteistyötä. Kollaboratoriot (collaboratories) ovat web-pohjaisia yhteisöllisen tiedon luonnin ympäristöjä. William Wulf keksi yhdistää sanat collaboration ja
laboratory vuonna 1989 toimiessaan yhdysvaltalaisen National Science Foun               
seiniä”, esteettömän yhteistyön areena, joka mahdollistaa mittaustuloksien,
hypoteesien sekä muiden tietoaihioiden vaivattoman työstämisen. Jotta sujuvuus luonnistuisi, kollaboratorioiden on tuettava vuorovaikutusta kollegoiden
välillä sekä osaamisen, tutkimusdatan, dokumentaation, tutkimusinstrumenttien ja tietokoneresurssien jakamista. Kollaboratorioiden tulee myös toimia
saumattomana väylänä digitaalisten kirjastojen sisältämään informaatioon.9

7.
8.
9.
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Nieminen 2007.
Lynch 2006.
Kouzes & al. 1996.

Tiedeyhteisö ja tietoympäristö muutoksessa

Kollaboratorio on siis tutkimusryhmäkohtaisesti räätälöity virtuaalinen
ympäristö, johon sisällytetään kansallisen ja kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin komponentteja. Kollaboratoriot toteuttavat viimeaikaista kansainvälisen tiedonhallinnan tendenssiä: kirjallisuutta ja dataa käytetään samassa
tutkimusympäristössä.10 Tällaisessa ympäristössä esimerkiksi suomalainen ja
japanilainen kemisti voivat videoneuvotella keskenään tutkiessaan lähdekirjallisuutta ja etäkäyttäessään yhdessä kalifornialaista mikroskooppia.
Kollektiivinen tiedon luonti tapahtuu haastattelu- ja tilastoaineistojen, visualisointien, kaavojen, uusien tietokoneohjelmien ja skriptien, datan yhdistelyn ja miksauksen sekä dokumenttiluonnosten varassa. Kollaboratoriossa syntyy kosolti uusia mittaustuloksia, erilaisia käsikirjoituksia ja muistiinpanoja
sekä vähitellen myös valmiita dokumentteja, jotka on järjestettävä yhteistyön
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Virtuaalisen tutkimusympäristön tehokas
käyttö edellyttää, että siihen niveltyy julkaisujen luonnosversioiden sekä datan
hallinnan mahdollistava arkistosovellus tai -sovelluksia.
Luonnontieteilijöiden ohella myös ihmistieteilijät hyödyntävät lisääntyvästi yhteistoiminnallisen tiedon luontiin tarkoitettuja verkkopalveluja. Humanistitutkijoiden kollaboratoriot rakentuvat yleensä tekstikorpuksen tai
digitaalisen dokumenttikokoelman ympärille. Esimerkiksi harvinaiskielten
tutkijoiden aineisto voi olla fyysisesti niin huonokuntoisia, ettei sitä ole mahdollista käsitellä. Kun korpukset on digitoitu, niitä voidaan analysoida ja jalostaa monella tavoin, kuten selvittämällä yhdessä, mitä tietyssä tekstikohdassa
sanotaan tai tarkoitetaan sekä neuvottelemalla siitä, millaisena historiallisena
evidenssinä jotakin dokumenttia voidaan pitää. Tekstitutkimuksen ohella humanistitutkijat voivat hyödyntää kollaboratorioita esimerkiksi historiallisten
tai taiteellisesti arvokkaiden multimediadokumenttien analysointiin. Kollaboratoriomaisia piirteitä tullee sisältämään myös kotimainen Kirjallisuuspankki:
tavoitteena on tarjota humanistitutkijoiden muokattavissa oleva virtuaalinen
ympäristö, joka koostuu ”kirjoista, aikakauslehdistä, erilaisista dokumenteista (myös ääni- ja kuvamateriaalista) sekä teknisistä apuneuvoista (käsikirjat,
sanakirjat, konkordanssit, tutkimuskirjallisuus)”.11

10. Nuorteva 2008.
11. Nummi 2008.
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Kollaboratorioiden rinnalla on viime aikoina alettu puhua virtuaalisista organisaatioista (virtual organizations), verkkoteknologioita hyödyntävistä tutkijoiden yhteenliittymistä, jotka ovat olemassa tiettyä päämäärää varten.12 Ne
voivat olla ad hoc -tarpeeseen pystytettyjä tai pysyväisluonteisempia, esimerkiksi tietyn tutkimusinstrumentin eliniän mittaisia. Käytetystä termistä riippumatta virtuaaliset ympäristöt ovat tutkimusryhmän tai -tiimin yhteisiä sähköisiä työpöytiä. Useimmiten ne täyttävät oheisen tunnusmerkistön:13
 jaettu teema (kiinnostuksen tai tutkimuksen kohde)
 tuntu siitä, että ollaan mukana yhteisessä projektissa, jolla pyritään johonkin
 aktiivinen osallistuminen (erityisesti tieto- ja muiden verkkoresurssien
tuottaminen yhteiseksi hyödyksi)
 generoi ainutlaatuista informaatiota (esimerkiksi dataa tai tutkimustuloksia) tai mahdollistaa pääsyn sellaiseen informaatioon, jota ei ole saatavissa muualta
 antaa analysointi- ja muita työkaluja yhteisön jäsenten käyttöön
 hyödyntää teknologioita (esimerkiksi tutkimusinstrumentteja ja sosiaalisen median välineistöä)
 rakentuu nettisivuston (yhteisen sähköisen työpöydän) ympärille
 ylittää rajoja, jotka liittyvät maantieteeseen ja aikavyöhykkeisiin (hajautettu pääsy samalle sivustolle), instituutioihin ja organisaatioihin (yhteisiin resursseihin ja työkaluihin pääsee käsiksi organisaatioriippumattomasti) sekä tieteenaloihin (monitieteisyys ja ratkaisukeskeisyys)
 heijastaa yhteisön historiaa ja sen kehitysvaiheita
Kollaboratoriot ja muut tutkimusryhmille räätälöidyt yhteistoimintaympäristöt ovat yksi keino valjastaa informaatio- ja datatulva hyötykäyttöön. Kollaboratoriot edellyttävät kuitenkin ympärilleen turvallista ja vakaata kansallista, eurooppalaista ja globaalia tutkimusinfrastruktuuria, joka huolehtii muun
muassa laskentaresursseista, data-, metadata- ja dokumenttikokoelmien avoimista rajapinnoista sekä digitaalisen informaation pitkäaikaistallennuksesta.

12. Lynch 2008.
13. Ks. Lunsford & Bruce 2001.
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E-oppimisen karikoita
Kasvatuskeskustelija Marc Prensky käyttää ilmaisua diginatiivi (digital native)
tarkoittaessaan digitaaliseen maailmaan jo syntyessään sosiaalistunutta sukupolvea. Digitaalinatiiveille bitit ovat äidinkieli: he ovat puuhailleet tietokoneilla koko ikänsä. Sitä vastoin tietokoneisiin myöhemmässä ikävaiheessa tutustuneet ovat Prenskyn mukaan joutuneet opettelemaan vieraan kielen, jota he
puhuvat aina aksentilla.14
Prenskyn väitteissä on perää, vaikka sujuvuus verkkoympäristössä ei olisikaan yksioikoisen sukupolvisidonnaista. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että
ainakin amerikkalaisessa keskustelussa diginatiiveihin nojautuvia sukupolviargumentteja käytetään perusteltaessa erilaisia opetukseen ja kirjastoihin liittyviä säästötoimenpiteitä: Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzeneggerin
mukaan oppikirjat tulee osavaltion kouluissa vaihtaa e-kirjoiksi, sillä paperi on
vanhanaikaista. ”Lapset ovat yhtä sujuvia teknisten laitteiden kanssa kuin minä
olin lyijy- ja värikynilläni”, hän julistaa The Guardianissa 9.6.2009. Massachusettsissa sijaitsevan Cushingin eliittikoulun rehtori Jim Tracy korostaa saman
vuoden syyskuussa The Boston Globessa ja lokakuussa USA Today -lehdessä,
että koulukirjaston on tyydytettävä diginatiivien tarpeita: koska painettuja kirjoja ei käytetä, poistetaan ne, ja hankitaan tilalle suositumpia e-kirjoja ja lukulaitteita. Kun ”pölyisistä kirjamuseoista” päästään eroon, myös tilankäyttö
kouluissa Tracyn mukaan rationalisoituu ja uudenaikaistuu.
Tiedonhankinnassa vallitsee vähimmän vaivan laki: informaatio haalitaan
sieltä, mistä se on helpoiten saatavilla. Jos diginatiivi löytää aineiston näppärästi googlaamalla, miksi lähteä kirjastoon selaamaan hankalakäyttöisiä lähdeteoksia? Valitettavasti kaikkea laadukasta tietoa ei kuitenkaan ole sähköisessä
muodossa, eikä copy-paste -metodilla laadittu seminaarityö todista akateemista oppineisuutta. Joskus on edelleen uskaltauduttava tuuleen ja tuiskuun: laatutiedon ja alkuperäislähteiden löytämiseksi on nähtävä paitsi henkistä, myös
fyysistä vaivaa. Jos tämä ei ole opiskelijoille selvää, e-oppiminen ei merkitse
entistä tehokkaampaa ja moniulotteisempaa oppimisprosessia, vaan pinnallisempaa osaamista ja vähäistä henkistä pääomaa.
Lukuisten ja hyvin tunnettujen etujensa lisäksi digitaaliseen oppimis- ja
toimintaympäristöön sisältyy diginatiivien informaatio- ja medialukutaidon
kannalta myös potentiaalisia riskejä. Kun arvioimme tiedonlähteen luotettavuutta, tarkastelimme ennen vanhaan paitsi informaatio-objektin sisältöä,
myös sen materiaalisuutta: näkyviä ja tuntuvia piirteitä. Sisällön lisäksi meitä
14. Prensky 2005/2006.
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puhutteli myös informaation fyysinen konteksti, joka sisälsi yhteisöllisiä
vihjeitä tiedollisesta auktoriteetista ja luotettavuudesta. Encyclopaedia Britannica näytti painettuna hakuteoksena toisenlaiselta kuin se näytöllä esiintyvä
hakuikkuna, johon diginatiivit ovat yksinomaan tottuneet. Niteiden kosketustuntuma, tuoksu ja paino sekä metadatan vakiintuneet merkintätavat nimiösivuineen, kustantajatietoineen ja ISBN-koodeineen vaikuttivat (ainakin alitajuisesti) luotettavuuspäätelmien tekoon.
Nykyään Googlen, Wikipedian, Encyclopaedia Britannican, Oxford English Dictionaryn ja Wiktionaryn hakuikkunat ovat lähes identtisiä. Tällaisen
hajuttomuuden ja mauttomuuden keskellä alun perin kolmiulotteinen informaatiouniversumi voi kutistua nestekidenäyttöäkin litteämmäksi. Vähimmän
vaivan lakia noudattava e-oppija ei kenties vaivaudu pohtimaan eri tiedonlähteiden tuottamistapojen eroja tai niiden tieteenalakohtaista merkittävyyttä.
Niinpä hän viittaa seminaaritöissään yhtä innokkaasti anonyymiin blogikirjoittajaan, Wikipediaan kuin referoituun artikkeliinkin.
Tietyn oppialan kokonaisuuden hahmottuminen on asteittainen prosessi, joka ei useinkaan onnistu itseopiskeluna, vaikka opiskelijalla olisikin avoin
pääsy kaikkiin perus- ja syventävillä kursseilla käytettyihin oppimateriaaleihin.
On vaikea ymmärtää tieteenalan sisäistä keskustelua riittävän monipuolisesti ilman opastusta. Itseopiskelija joutuu miettimään, onko hän jo törmännyt
kaikkiin tiettyyn aiheeseen liittyviin näkemyksiin ja argumentteihin vai onko
jotain olennaista jäänyt puuttumaan. Opettajan ja opiskelijan kohtaamiset sekä erilaiset opintoihin kuuluvat seminaarit ja ryhmätyöt helpottavat tieteenalan mentaalista kartoittamista, kohentavat argumentointikykyä sekä kasvattavat osaamista yksilö- ja ryhmätasolla. Tiedon ulkokohtaisen omaksumisen
sijaan opiskelijan on päästävä sisälle asiantuntijakäytäntöön ja -kulttuuriin.
Hänen on vähitellen ryhdyttävä tiedon aktiiviseksi tulkitsijaksi, yhdistelijäksi
ja rakentajaksi.
Parhaimmillaan e-oppiminen rikastaa ja syventää oppimiskokemusta traditionaalisen akateemisen opiskelun rinnalla. Kun e-oppimisen riskit tiedostetaan, ne ovat vältettävissä. On mahdollista esimerkiksi rakentaa tieteellisen
keskustelun kehitystä hahmottavia ja osallistumiseen kannustavia digitaalisen kirjaston käyttöliittymiä, jotka helpottavat tutkijoiden ja opiskelijoiden
infoähkyä.15

15. Tuominen 2008.
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E-muutos ja kirjastot
Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuurihanke on hyväksytty osaksi
kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa. Uuden järjestelmäarkkitehtuurin oletetaan vähentävän asiakaskäyttöliittymien tarvetta, kirjastojen päällekkäistä työtä sekä paikallisten järjestelmien luomista pitkäaikaissäilytyksen
monimutkaisiin tarpeisiin.16 Kirjastoilla, arkistoilla ja museoilla on siis tunnustettu rooli kansallisessa digitaalisessa tietohuollossa. Tieteellisten kirjastojen
erityinen tavoite on muodostaa koko maan kattava tehokas ja toimiva digitaalinen palveluverkosto.
E-tiede on paitsi kansainvälistä ja kansallista, myös paikallista toimintaa esimerkiksi tieteenala- ja kampustasolla. Koska tarve kollaboratorioille
on ilmeinen, on kysyttävä, mikä on tieteellisen kirjaston rooli erilaisten virtuaalisten tutkimus- ja oppimisympäristöjen tuottamisessa? Oletan, että kirjastot tulevat ottamaan osavastuuta rakennustyöstä ja räätälöinnistä yhteistyössä IT-väen ja pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Kirjastojen erityinen
tehtävä on sen varmistaminen, että kaikilla yhteistyön osapuolilla on saumattomasti käytössä samat tietoresurssit. Ideaalitapauksessa tutkijat kykenevät
laatimaan kollaboratorionsa itse kirjasto- ja muita asiantuntijoita tarvittaessa
konsultoimalla.
E-tiede ja e-oppiminen asettavat kirjastoammattilaisille lukuisia osaamishaasteita.17 Tieteenalainformaatikot toimivat vastaisuudessa tutkimusprojektien informaatiokonsultteina ja pysyvinä asiantuntijoina. Tiedonhakujen ohella he neuvovat esimerkiksi tutkimusdatan käsittelyssä, aineistojen hallintaan,
tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä sekä viitteiden hallintaohjelmien käytössä. Heidän on myös tunnettava sosiaalisen median mahdollisuuksia ja patenttiasioita. Lisäksi ja ennen kaikkea heidän on varmistettava se, että tutkimusprojektin tuotokset säilyvät ja ovat uudelleenkäytettävissä.
Parhaassa mahdollisessa maailmassa tieteenalainformaatikot ehtisivät tekemään myös omaa tutkimusta.
Julkaisut ja tutkimusaineistot nivoutuvat vastaisuudessa osaksi tieteenteon sähköistä prosessia. Kirjastojen palvelujen on integroiduttava koko tiedon
tuottamisen ja innovoinnin sykliin, ei pelkästään julkaisemiseen tai julkaistun
tiedon hakemiseen. Kirjastojen on kaikin tavoin vähennettävä tutkijoiden ja

16. Ks. Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020.
17. vrt. Gold 2007.
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opiskelijoiden infoähkyä ja muuta kuormitusta. Kirjaston tarjoaman tiedonhallinnan asiantuntemuksen on oltava uskottavaa ja toimivaa siten, että asiakkaat kykenevät saadun avun perusteella ratkaisemaan yksilöllisiä pulmiaan.
Yhteistyössä ainelaitosten kanssa kirjastojen tulee entisestään tehostaa ja monipuolistaa informaatiolukutaidon opetusta, jotta e-oppimisen mahdolliset riskit vältettäisiin.
Kirjastot ovat jo pitkään toimineet verkostona ”think global, act local” -periaatetta noudattaen. Tulevaisuudessa kirjastojen yhteistyö voi vain voimistua
entistä keskitetymmässä tietohuollon ja tutkimuksen infrastruktuurissa. En
tarkoita ainoastaan teknistä yhteistyötä tai eri järjestelmien välisiä avoimia
rajapintoja, jotka toki ovat tärkeitä. Puhun myös informaatiopolitiikasta. Yhteisen tahdon avulla kirjastot kykenevät vaikuttamaan esimerkiksi tutkimustiedon ja -aineiston avoimeen saatavuuteen: informaatiota on voitava käyttää
vapaasti. Tiedon vapauden tulee koskea sekä inhimillisiä toimijoita että kirjallisuutta pöyhiviä tiedonlouhintasovelluksia.
Niemisen (2007) mukaan e-tieteessä on kyse ”uudenlaisesta infrastruktuurista, jonka rakentamiseen, ylläpitoon ja luotettavuuteen on meidän kaikkien annettava panoksemme”. Kirjastojen tulee olla e-tiedekehityksessä mukana
globaalien, kansallisten ja tietylle tutkimusryhmälle räätälöityjen mahdollisimman saumattomien infrastruktuurien rakentajina, räätälöijinä ja silloittajina.

18

YHTEISESSÄ VALTAVIRRASSA
YLIOPISTON KANSSA –
UUSI HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Kaisa Sinikara

Kuvaavaa tilanteelle, josta viimeisten kahden vuosikymmenen murrokset
käynnistyivät, ovat 1990-luvulla vararehtorina toimineen professori Arto Mustajoen sanat kirjassaan Tuloksena yliopisto:
”…harva asia saa minut tuntemaan itseni niin tietämättömäksi
ja avuttomaksi kuin yliopiston kirjastolaitoksen kehittäminen.
Kun olen yrittänyt analysoida syitä tähän, selitykseksi on löytynyt erilaisia superlatiiveja, jotka liittyvät kirjastoihin erityisesti
1990-luvulla.
 Tietotekniikan kehitys on 1990-luvulla vaikuttanut kirjastoihin
enemmän kuin mihinkään muuhun yliopistolla.
 Kirjastot joutuivat yliopistojen rahoituksen supistuttua ahtaammalle kuin mikään muu toiminto.
 Harvaan asiaan yliopistolla liittyy niin voimakkaita vastakkaisia
näkemyksiä kuin kirjastokysymyksiin.
 Keskustelua Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta on leimannut
epäluuloinen suhtautuminen ja luottamuksen puute.”1

1.

Mustajoki 2002, 184–188.
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Lyhyt historia – yliopistot ja kirjastot
Yliopistojen perustaminen

Yliopistojen perustaminen Suomessa noudattaa kansainvälisiä aaltoliikkeitä.
Ensimmäinen Suomen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin vuonna 1640
vain neljä vuotta myöhemmin kuin mm. Harvard, mutta merkittävästi myöhemmin kuin vanhat eurooppalaiset yliopistot (Bologna, Oxford ja Cambridge,
Uppsala).2 Turun palon jälkeen yliopisto muutti Helsinkiin vuonna 1828 ja sai
nimekseen Keisarillinen Aleksanterin-yliopisto. Suomen itsenäistymisen jälkeen nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi vuonna 1919.
Vuoteen 1970 tultaessa Suomessa oli 10 yliopistoa, joista puolet oli perustettu toisen maailmansodan jälkeen. Kuninkaallinen Turun Akatemia, sittemmin Helsingin yliopisto, oli 1900-luvulle saakka maan ainoa yliopisto. Ennen
toista maailmansotaa perustetut yliopistot sijoittuivat myös kaikki Etelä-Suomen kahteen kaupunkiin, Helsingin alueelle ja Turkuun. Muualle Suomeen
yliopistoverkosto levisi vasta 1950–1960-luvuilla. Vuosina 1972–1993 yliopistojen ja korkeakoulujen määrä kaksinkertaistui. Valtaosa maan yliopistoista ja
korkeakouluista on siten toiminut 20–40 vuotta korkeinta opetusta antavina
oppilaitoksina.
Erityisesti suurten ikäluokkien koulutustarve vaikutti korkeakoululaitoksen laajentamiseen ja koulutuspaikkojen lisäämiseen. Laki korkeakoulujen
kehittämisestä 1967–1981 lähes kolminkertaisti opiskelupaikkojen määrän.
Opiskelijamäärät maan yliopistoissa ovat jatkaneet kasvuaan vuosina 1981–
2005. Lisäksi avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijamäärät
ovat lisääntyneet.3

Helsingin yliopiston kirjastojen varhaiset perustamisvaiheet
Turun Akatemian kirjasto aloitti toimintansa 1640. Vuodesta 1828 vuoteen
1919 kirjasto toimi Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston kirjastona, kunnes sai
2.

3.
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Bolognan yliopisto perustettiin 1088. Oxfordin yliopiston perustamisvuodesta ei
ole tarkkaa tietoa mutta ainakin vuonna 1096 siellä oli jossain muodossa opetusta.
Cambridgen perustamisvuotena pidetään vuotta 1209. Pohjoismaiden ensimmäiset yliopistot perustettiin Uppsalaan 1477 ja Kööpenhaminaan vuonna 1479. Myös
Tarton yliopisto perustettiin hieman ennen Turun Akatemiaa vuonna 1632.
Eskola 2003, 61–98.
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nimekseen Helsingin yliopiston kirjasto vuonna 1919. Nimi muutettiin Kansalliskirjastoksi vuonna 2006, kun kirjaston valtakunnalliset tehtävät laajennettiin yliopistolain muutoksella.
Osakuntiin jo 1700-luvulta alkaen kootut kirjakokoelmat toimivat osakuntien väliaikaisen lakkauttamisen jälkeen ylioppilastiedekuntien kirjastoina. Ne
yhdistettiin vuonna 1858 Yleiseksi ylioppilaskirjastoksi.4 Helsingin yliopistossa
perustettiin useita uusia kirjastoja 1800-luvulla: slaavilainen kirjasto, metsäkirjasto 1862, eläinlääketieteen kirjasto 1892 ja luonnontieteiden kirjasto 1899
sekä erityisesti luonnon- ja lääketieteellisten alojen laitoskirjastoja.
Teologisen, historiallis-kielitieteellisen ja oikeustieteellisen alan kirjastot
perustettiin 1900-luvun alussa ennen Suomen itsenäistymistä. Maatalouskirjasto perustettiin vuonna 1930. Yliopiston opettajien yksityiskokoelmista ja
pienistä käsikirjastoista muodostettiin vähitellen laitoskirjastoja, joita 1930-luvun lopussa oli jo noin neljäkymmentä.5
Toisen maailmansodan jälkeen aina 1970-luvulle kirjastolaitos laajeni voimakkaasti. Tuona aikana aloittivat toimintansa valtiotieteellisen tiedekunnan
kirjasto ja lääketieteellinen keskuskirjasto6. Laitoskirjastojen määrä kasvoi voimakkaasti. Kirjastolaitoksessa tehtiin uudelleenjärjestelyjä, joiden tuloksena
Helsingin ylioppilaskunnan kirjasto ja tieteellisten seurojen kirjaston pääosa
siirrettiin osastoiksi Helsingin yliopiston kirjastoon vuonna 1974.
Vuonna 1975 tehdyn selvityksen mukaan Helsingin yliopistossa oli tuolloin 164 laitos- tai laitosryhmäkirjastoa, kahdeksan tiedekunta-, osasto- tai
keskuskirjastoa ja yliopiston pääkirjasto. Myös kirjastojen kokoelmat laajenivat voimakkaasti.7
Kirjastotoiminnan voimakkaan suunnittelun kausia ovat toisen maailmansodan jälkeen olleet 1940-luvun loppu, 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alku-

4.

5.
6.

7.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974, 10–11. Helsingin yliopiston
ylioppilaskunta vastasi kirjaston ylläpidosta vuoden 1973 loppuun saakka, joskin
valtionapu kattoi kustannuksista noin 70 % ennen kirjaston valtiollistamista. Kirjasto toimi Helsingin yliopiston kirjaston opiskelijoita palvelevana osastona vuosina 1974–1996. Vuosina 1997–2009 Opiskelijakirjasto on toiminut konsistorin alaisena erillislaitoksena.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974, 10–14.
Lääketieteellinen keskuskirjasto perustettiin Helsingin yliopiston erillislaitokseksi
vuonna 1966. Kirjaston vaiheista ks. Sievänen-Allen, & Öberg 1976. Samoin eläinlääketieteellisen korkeakoulun kirjasto aloitti samoihin aikoihin toimintansa. Kirjasto liitettiin 2000-luvulla osaksi Viikin tiedekirjastoa.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämissuunnitelma 1975, 1–10.
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puolen välinen aika sekä 1990–2000-luvut. Nämä kaudet noudattelevat yhteiskunnan murroksia: 1940-luvulla maata jälleenrakennettiin, 1960–1970-luvuilla suurten ikäluokkien tulo yliopistoihin ja yliopistojen määrän kasvu.
1990-luvulla muutospaineita aiheuttivat erityisesti lama ja tietoyhteiskunnan
laajeneminen.8 2000-luvulla voimakas muutostekijä on tullut verkkopalvelujen ja digitaalisen julkaisutoiminnan yleistymisestä.

Tulosjohtamisen ja laman vauhdittama
strategisen suunnittelun aalto 1990-luvulla
1990-luvun alkuun osuivat yliopistojen tulosjohtamisen käynnistyminen, laman aiheuttamat voimavarojen leikkaukset ja niiden uudelleen kohdentamisen tarve sekä Helsingin yliopistossa uuden sukupolven tulo yliopiston johtoon. Kaikki yliopiston laitokset joutuivat perusteellisen sisäisen arvioinnin ja
strategisten muutosesitysten kohteiksi. Opiskelijat tulivat mukaan ylimpään
päättävään elimeen. Myös kirjastot saivat äänen konsistoriin, kun kirjastoissa
toimivia valittiin yliopiston muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön edustajina konsistorin jäseniksi.9
Yliopiston sisäisen arvioinnin10 tuloksena käynnistettiin rakenteiden uusiminen, jota edellytti myös voimavarojen supistuminen. Tavoitteena oli tehdä strategisesti tärkeitä valintoja ja päätöksiä yliopiston uudistamiseksi. Yliopiston rahoitusmalli uudistettiin taistelujen jälkeen. Henkilöstön määrän ja
kustannusten rajoittamisesta tehtiin päätöksiä. Myös opetus- ja tutkimushenkilökunnan rakenteita muutettiin joustavammaksi, jotta uusille aloille saataisiin voimavaroja.
Helsingin yliopiston kirjaston kansalliskirjastotehtävästä säädettiin Helsingin yliopistoa koskevassa laissa ja asetuksessa 1991.11 Kirjaston valtakunnalliset tehtävät laajenivat 1993 ja 1998.12 Kaikkia yliopistoja koskevassa uudessa
8.
9.

Ks. Sinikara 2007a, 17.
On kuitenkin huomattava, ettei konsistorin henkilöstöjäsenten tehtävänä ole ollut
edustaa kirjastolaitosta, vaan laajasti yliopiston muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. He ovat voineet kuitenkin tuoda erityisasiantuntemuksensa kautta
kirjastoasioiden tuntemusta yliopistoa koskevaan ylimpään päätöksentekoon.
10. Universitas renovata 1993, Universitas renovata continuata 1994. Arviointipaneeliin kuului puheenjohtajana professori Arto Mustajoki ja jäsenenä mm. professori
Kari Raivio, joka sittemmin toimi rehtorina ja kanslerina.
11. Laki Helsingin yliopistosta 24.5.1991: 6 luku 23 §; Asetus Helsingin yliopistosta
4.10.1991: 5 luku 18 §.
12. Vuonna 1993 Helsingin yliopiston kirjastoon siirrettiin Tieteellisten kirjastojen
atk-yksikkö sekä korkeakoulukirjastojen yhteisiä toimintoja. Vuonna 1998 kansallinen elektroninen kirjasto perustettiin Helsingin yliopiston kirjaston yhteyteen.
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yliopistolaissa ja asetuksessa vahvistettiin kirjaston asema valtakunnallisena
tieteellisten kirjastojen palvelukeskuksena.13 Kirjaston valtakunnallista pro              
    ! 
konsistorin päätöksellä kirjastosta eriytettiin Opiskelijakirjasto erilliseksi laitokseksi ja Luonnontieteiden kirjasto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitokseksi vuoden 1997 alussa.
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen kannalta merkityksellistä
oli, että yliopiston johto otti aiempaa vahvemmin vastuuta kirjastojen kehittämisestä. Konkreettisesti tämä näkyi mm. kirjastotoimikunnan puheenjohtajan
vaihtumisena vararehtoriksi. Tämä merkitsi painopisteen siirtymistä koko laajan ja hallinnollisesti hajanaisen kirjastolaitoksen strategiseen kehittämiseen.
Vaikka aluksi näyttikin vaikealta luoda yhteistä kehittämisohjelmaa koko kirjastolaitokselle, kirjastotoimikunnan tiivis yhteistyö tuotti tulosta. Konsistori hyväksyi ensimmäisen vuoteen 2005 ulottuvan yhteisen kirjastostrategian
(Kirjastot – yliopiston sydän) vuonna 1998.14 Oleellista oli, että työssä olivat
mukana yliopiston johto, tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kirjastojen johto
ja asiantuntijat. Tämä loi mallin myös seuraaville muutosaalloille. Ehkä vielä
tulosta tärkeämpää oli, että asioista keskusteltiin eri näkökulmista, väiteltiin
ja löydettiin yhteisiä ratkaisuja.
Ensimmäisen aallon tuloksia kirjastojen kannalta olivat erityisesti seuraavat:
 kirjastojen kehittäminen liitettiin yliopiston strategiseen kehittämiseen
 luotiin kampuskirjaston perusmalli, johon sisältyivät kunkin kampuksen
erityisluonteesta johtuvat eroavuudet palveluissa
 opittiin etsimään rakenteellisia ja strategisia ratkaisuja yhteisvoimin
 1990-luvun alussa käyttöönotettu korkeakoulujen yhteinen kirjastojärjestelmä yhtenäisti kirjastojen toimintoja ja loi tarpeita yhteisten palvelujen kehittämiselle samoin kuin kansallisen yhteistyön voimistamiselle.
Ilman tätä vaihetta kirjastoille ei olisi muodostunut selkeää roolia kampuksen keskitettynä palveluna, sillä useimmat laitokset ja tiedekunnat halusivat vielä tässä vaiheessa säilyttää entiset laitos- ja tiedekuntakirjastonsa.
Kampuskirjastomallin muodostaminen strategisessa vaiheessa ja yliopiston
13. Yliopistolaki 27.6.1997/645; Yliopistoasetus 6.2.1998/115.
14. Kirjastojen ensimmäistä yhteistä strategiaa Kirjastot – yliopiston sydän valmisteltiin laajan työryhmän voimin usean vuoden ajan. Puheenjohtajana toimi vararehtori Arto Mustajoki. Konsistorin vuonna 1998 hyväksymässä strategiassa määriteltiin keskeiset tavoitteet aina vuoteen 2005.
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johdon tukemana mahdollisti sen, että yliopiston laajaan neljän kampuksen
rakennusohjelmaan voitiin sisällyttää myös keskitettyjen kampuskirjastojen
uudisrakennukset. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakennuskanta on
vuoteen 2012 mennessä uudistettu täysin.
Vuoden 1998 kirjastostrategiaan sisältyi varovaisia askeleita kohti erikoistunutta työnjakoa ja kirjaston koordinoitua kehittämistä. Kirjastojärjestelmän
ja kokoelmaluettelon ylläpidosta vastaavan Helka-yksikön sijoituksesta keskusteltiin ja yksikköön esitettiin varovaisesti yhteisiä resursseja ja samoin kirjastotoimikunnalle esitettiin puolipäiväistä sihteeriä. Muista toiminnoista vastasivat kukin kirjasto erikseen.

Kampuskirjastot kasvavat yhdessä
digitaalisen kirjaston kokeilujen kanssa
Helsingin yliopistossa Meilahden ja Viikin kampusten rakentaminen eteni tehokkaasti 1990-luvulla. Näille kampuksille muodostettiin myös ensimmäiset
kampuskirjastot (1998, 1999).
Meilahdessa suunnittelun pohjana oli vararehtori Mustajoen selvitysraportti, jossa esitettiin tuolloin erillislaitoksena toimivan terveystieteiden
keskuskirjaston Terkon ja klinikkakirjastojen yhdistämistä, päällekkäisyyksien karsintaa hankinnoissa ja uuden kirjaston rakentamista tiedekunnan
alaisuuteen.15
Viikissä kampuskirjasto muodostettiin kokoamalla yhteen alansa keskuskirjastoina toimineet Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto sekä osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kirjastona toimineesta Luonnontieteiden
kirjastosta. Valmisteluun osallistuivat tiedekuntien dekaanit ja kirjastonjohtajat.16 Haastavaksi asian teki erityisesti Luonnontieteiden kirjaston kokoelmien
ja resurssien jakaminen Viikin ja Kumpulan kampuksille. Kumpulassa kampuskirjaston suunnittelua ei vielä tuolloin aloitettu vaan lähtökohtana oli kirjastojen laitosrakenteen jatkaminen myös uudella kampuksella. Tämä oli syynä siihen, että pääosa voimavaroista katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää
Viikin tiedekirjastoon.17

15. Mustajoki 1998.
16. Tyypillistä kirjastolaitoksen koordinoinnin puuttumiselle oli, että Viikin tiedekirjaston rakenteen uudistamista koskevalle toimeksiannolle oli vaikea löytää keskushallinnosta esittelijää. Lopulta rehtorin toimeksiannon esitteli teknisen osaston
johtaja.
17. Viikissä toteutettiin kirjastolle määrätyt resurssileikkaukset saaduista kokonaisresursseista (n. 11 henkilötyövuoden supistuminen).
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Helsingin yliopiston kirjaston (nykyisen Kansalliskirjaston) valtakunnallisten tehtävien lisäys ja yliopistokirjastojen yhteistyön vahvistaminen loivat
edellytyksiä uusille kansallisille palveluille. Vuonna 1997 laadittiin suunnitelma yhteisten kansallisten e-lehtilisenssien hankkimiseksi ja palveluyksikön
perustamiseksi.18 Vuonna 1998 silloiseen Helsingin yliopiston kirjastoon perustettu FinELib-palveluyksikkö ja palvelujen tilaajista koostuva FinELib-konsortio nopeuttivat verkkolehtien yleistymistä ja myös edellyttivät uudenlaisten
rakenteiden luomista yliopistoissa.
Tämän vaiheen vaikutuksia kirjastojen kannalta olivat:
 luotiin edellytykset Terkon ja Viikin tiedekirjaston rakentamiselle tehokkaiksi alojensa palveluyksiköiksi
 Viikin ja Kumpulan rakentamisen eriaikaisuus aiheutti välillisesti sen,
että Kumpulan tiedekirjasto perustettiin 2001 muita kampuskirjastoja
niukemmin resurssein. Tämä on osaltaan jarruttanut Kumpulan palvelujen kehittymistä
 elektronisten lehtien tarjonnan käynnistyminen FinELibin perustamisen myötä
 pilottien avulla käynnistettiin ja kehitettiin kirjastojen uusia verkkopalveluja.

Arvioinnit ja huippuyliopiston
rakentaminen 2000-luvun alkupuolella
Kansainväliset arvioinnit
Kansainväliset arvioinnit ovat tukeneet Helsingin yliopiston tavoitteellista kehittämistä eurooppalaisena huippuyliopistona. Yliopistossa on toteutettu tutkimuksen, opetuksen, hallinnon sekä kirjastotoimen arviointeja. Myös LERU
(League of European Research Universities) -verkosto on muodostettu vuonna
2002 viittausindekseihin perustuvan analyysin pohjalta. Helsingin yliopiston
maine huippuyliopistona on vahvistunut niin eurooppalaisessa kuin globaalissa kontekstissa. Korkeat tutkimustavoitteet on nostettu vision keskeisiksi
viesteiksi.

18. Kansallinen elektroninen kirjasto 1997.
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Kirjastotoimen kansainvälinen laaja arviointi toteutettiin vuonna 200019
ja seuranta-arviointi vuonna 2004.20 Arviointiprosessiin liittyivät kirjastojen
itsearvioinnit, tiedeyhteisön haastattelut, käyttäjäkyselyt ja kansainvälisen paneelin vierailut. Tuloksena oli sekä kansainvälisen paneelin raportti että suomenkielinen yksityiskohtainen analyysi kirjastoittain.21 Vuonna 2000 nelihenkinen paneeli nosti esille mm. seuraavia kehittämiskohteita:
 "            

   nen
 Yliopiston kirjastotoiminnan koordinoinnin välttämättömyys
 Laatujärjestelmän rakentaminen
 Digitaalisen kirjastotoiminnan määrätietoinen kehittäminen
 Henkilöstösuunnitelman laatiminen (mm. eläköitymisen vaikutukset)
 Keskustakampuksen ja Kumpulan kampuksen kirjastorakenteen tiivistäminen.
Vuonna 2004 paneeliin kuuluivat jäsenet Hollannista, Ruotsista ja Suomesta.
Arviointipaneeli katsoi, että yliopisto oli käynnistänyt merkittäviä kehittämistoimia ja että kehittämistä tuli edelleen jatkaa aloitettuun suuntaan.
 Yliopisto oli päättänyt perustaa kirjastopalvelujen kehittämisjohtajan
määräaikaisen viran hallintovirastoon. Kirjastolaitoksen koordinoitu kehittäminen oli lähtenyt hyvin käyntiin mutta se tuli vakiinnuttaa ja koordinointia tuli edelleen vahvistaa.
 Kansalliskirjaston ja yliopiston kirjastotoimen selkeyttäminen oli edennyt mm opetusministeriön asettamien työryhmien tuloksena; yhteistyön
ja vastuiden kehittämistä tuli jatkaa.
 Paneeli totesi myös, että henkilöstösuunnitteluun tuli kiinnittää vahvempaa huomiota ja että laatujärjestelmän rakentaminen oli kesken.

19. Helsinki University Libraries – Report of an Assessment Panel 2000; Paneelin puheenjohtaja oli Ian Mowat Edinburghin yliopistosta, jäsenet Hans Geleijnse Tilburgin yliopistosta, Göran Gellerstam Lundin yliopistosta ja Kyllikki Ruokonen
emerita Helsingin kauppakorkeakoulusta.
20. Follow-up Evaluation 2004; Puheenjohtajana toimi Hans Geleijnse Tilburgin yliopistosta ja jäseninä Gunnar Sahlin Tukholman kuninkaallisesta kirjastosta sekä
ylikirjastonhoitaja emerita Sinikka Koskiala Teknillisen korkeakoulun kirjastosta.
21. Mäkinen & Virtanen 2000.
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Yliopiston tiedekunnilla, erillislaitoksilla, ylioppilaskunnalla, henkilöstöjärjestöillä sekä kirjastojen henkilöstöllä oli kaikissa ratkaisevissa vaiheissa
mahdollisuus ottaa kantaa muutosesityksiin niin lausunnoissa kuin keskustelutilaisuuksissa. Niinpä keskustakampuksella tiedekuntakirjastojen säilyttäminen koettiin tärkeäksi paneelin suosituksista huolimatta. Kehittämisen tueksi
perustettiin kirjastorajat ylittäviä toiminnallisia tiimejä.
Kirjasto- ja tietopalvelujen koordinointi tehosti kirjastojen välistä yhteistyötä työryhminä ja keskitettyjen yhteisten tehtävien lisääntymisenä. Yhteiset
hankkeet, tehtävien ja parhaiden käytäntöjen jakaminen nopeuttivat kirjastolaitoksen verkkopalvelujen, digitaalisen kirjaston, viestinnän ja laatujärjestelmän kehittämistä. Kyseessä oli myös kirjastotyön laaja-alainen muutos ja siihen liittyvä uudenlaisen osaamisen hankkiminen.

 

       

Opetusministeriö asetti 2002 selvitysryhmän valmistelemaan Kansalliskirjaston toimialan tarkistamista. Kahden työryhmän esitysten perusteella vuonna
2006 yliopistolain pykälää 25 muutettiin siten, että kansalliset palvelutehtävät
koko kirjastoverkolle vakinaistettiin ja kirjaston nimi muutettiin Kansalliskirjastoksi. Samalla sovittiin rahoitus- ja tulosneuvottelumallista.
Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteistyötä täsmennettiin myös
rehtorin asettamassa työryhmässä, jota johti hallintojohtaja Kari Suokko. Työn
tuloksista julkaistiin raportti ja laadittiin palvelusopimusmalli.22 Kansalliskirjaston palvelut Helsingin yliopistolle jakautuivat toisaalta tutkijoille annettaviin kokoelma- ja käyttäjäpalveluihin ja toisaalta yliopiston kirjastoille annettaviin järjestelmäpalveluihin (Helka-tietokannan ylläpito).
Tulosneuvottelumallissa määriteltiin valtakunnalliset tehtävät, joita käsiteltiin opetusministeriön ja Kansalliskirjaston välisissä valmistelevissa
neuvotteluissa ja joiden pohjalta laadittiin liite Helsingin yliopiston ja opetusministeriön väliseen tavoitesopimukseen. Sen sijaan Kansalliskirjaston palveluista Helsingin yliopistolle on sovittu rehtorin kanssa käytävissä
tavoiteneuvotteluissa.

22. Kansalliskirjasto Helsingin yliopiston erillislaitoksena. Rehtori Ilkka Niiniluodon
asettaman työryhmän muistio 31.5.2006.
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Selkeyttävät päätökset syntyvät
Yliopiston kirjastopalveluja koskevat strategiset kehittämiskohteet vuosille
2007–2009 sisällytettiin yliopiston toimenpideohjelmiin, joita valmisteltiin
2005–2006.

Yhteinen tahtotila muodostetaan yhteistyöllä
Vararehtori Hannele Niemen johdolla valmisteltiin lukuvuonna 2005–2006
keskustakampuksen kirjastojen uudelleen järjestelyä sekä rakennusohjelmaa
yhteistyössä kampuksen viiden tiedekunnan dekaanien, kirjastonjohtajien sekä teknisen osaston kanssa.23 Pohdittavana oli, tulisiko keskustakampuksen
kirjastot yhdistää yhteiseen kirjastotaloon vai jakaa muutamaan kiinteistöön.
Työryhmä päätyi kannattamaan yhteisen kirjastotalon rakentamista, mikäli
yliopisto löytää sopivat tilat keskustakampukselta. Samalla päätettiin säilyttää
2005 valmistunut käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa palveleva kirjasto vaikka se hallinnollisesti liittyisi muuhun keskustakampuksen kirjastoon.
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta asetti syksyllä 2005 myös kaksi työryhmää valmistelemaan rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä lisäselvityksiä, joita tarvittiin yliopiston 2007–2009 strategiatyöskentelyssä. Työryhmien
puheenjohtajina toimivat dekaani Hannu Niemi ja professori Eero Puolanne.
Elokuussa 2006 konsistori teki periaatepäätöksen yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisestä kohti yhtenäistä toimintamallia. Keskustakampuksen
viisi tiedekuntakirjastoa ja Opiskelijakirjasto päätettiin yhdistää yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi 1.1.2010 lukien. Myös kirjastolaitoksen yhteiset tehtävät tuli päätöksen mukaan suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Konsistori teki
päätöksensä laajojen henkilöstöön ja kirjastolaitoksen rakenteeseen liittyvien
selvitysten ja niistä annettujen lausuntojen pohjalta.24

23. Työryhmään kuuluivat dekaanit Jarkko Hautamäki, Jukka Kekkonen, Aila Lauha, Aili Nenola ja Hannu Niemi, kirjastonjohtajat Maria Forsman, Matti Hjerppe,
Pälvi Kaiponen, Eeva Laurila, Liisa Rajamäki ja Tuula Ruhanen. Teknisen osaston
edustajina olivat rakennusneuvos Toivo Vainiotalo ja hänen seuraajinaan AnnaMaija Lukkari ja Teppo Salmikivi sekä arkkitehti Eija Vuori. Työryhmän sihteerinä
toimi Kaisa Sinikara.
24. Kirjastojen henkilöstösuunnitteluryhmän muistio 7.3.2006. Työryhmän puheenjohtajana toimi dekaani Hannu Niemi; Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007–2010. Rakennetyöryhmä 25.4.2006. Työryhmän
puheenjohtajana toimi professori Eero Puolanne.
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Keskustakampuksen tiedekuntien yhteisen tahtotilan muodostamisen jälkeen yliopisto osti Kaisaniemenkatu 5:n kiinteistön joulukuussa 2006. Konsistori päätti huhtikuussa 2006 kiinteistön käytöstä ja keskustakampuksen kirjastotilojen keskittämisestä kiinteistöihin Kaisaniemenekatu 5 (Kaisa-talo) ja
Siltavuorenpenger 20 (Minerva).25

Rakenteellisen kehittämisen hanke
Opetusministeriö myönsi yliopistolle kirjastojen rakenteelliseen kehittämiseen
mukaan lukien yhteistyön valmisteluun yliopiston ulkopuolisten toimijoiden
kanssa hankerahoitusta 2007–2009 yhteensä 670 000 euroa. Yliopisto tuki
kirjastojen yhteisten tehtävien kehittämistä omista varoista myönnettävällä
keskitetyllä rahoituksella. Vuonna 2006 valmisteltiin myös kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmää.
Konsistori teki päätöksen kirjastolaitoksen rakenteesta lokakuussa 2007
äänestäen kahdesta rakennemallista: tuloksena oli malli, jossa hallintovirastoon sijoittuisivat koordinoiva toimialajohtaminen ja keskitetyt palvelut ja tieteenalapalveluista vastaisivat neljä tiedekuntien alaisina toimivaa kampuskirjastoa.26 27
Päätöksen jälkeen rehtori asetti työryhmän valmistelemaan päätöksen toimeenpanoa ja keskitettyjen palvelujen muodostamista. Työryhmän puheenjohtajana toimi Kaisa Sinikara. Työryhmä esitti hallinto-, verkko- sekä hankinta- ja
metadatapalvelujen keskittämistä ja noin 60 hengen laajuisen palveluyksikön
muodostamista kampuksilta koottavasta henkilöstöstä. Työryhmän esityksen
mukaisesti rehtori perusti henkilöstöryhmän vararehtori Hannele Niemen johdolla ohjaamaan kirjastolaitoksen henkilöstörakenteen muutoksia ja keskitettyjen palvelujen luomista.

Yliopistolain muutos vauhditti
Helsingin yliopiston kirjaston perustamista
Vuosina 2008–2009 yliopisto valmistautui huolellisesti yliopistolain muutokseen. Erityisen merkittävästi uusi laki vaikutti talouden johtamiseen ja vastuisiin. Talousvastuullisten yksikköjen kokoa kasvatettiin ja määrää supistettiin

25. Ks. kuva 1 artikkelin lopussa.
26. Konsistorin päätöksentekoa varten kirjastotoimikunnan asettamat kolme työryhmää olivat valmistelleet yhteisen laajan selvityksen kahdesta rakennemallista.
27. Ks. kuva 2 artikkelin lopussa.
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merkittävästi. Useat tiedekunnat luopuivat kokonaan talousvastuullisista laitoksista.
Tässä tilanteessa myös kirjastolaitoksen rakennetta koskeva päätös vuodelta 2007 joutui uudelleen tarkastelun kohteeksi. Konsistori käsitteli kirjastolaitoksen rakennetta tammi- ja helmikuussa 2009 kvestorin esityksestä.
Helmikuussa 2009 konsistori päätti perustaa Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta yhteisen erillislaitoksena toimivan kirjaston 1.1.2010 lukien. Konsistori päätti uuden kirjaston nimeksi Helsingin yliopiston kirjasto kesäkuussa
2009. Kansleri nimitti ylikirjastonhoitajan kesäkuussa 2009.28
Kirjaston johtosäännön, tavoiteohjelman ja budjettiesityksen valmisteluun rehtori asetti laaja-alaisen työryhmän. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on toiminut muutoshankkeen ohjausryhmänä. Valmistelun osa-alueita käsitellään tarkemmin tämän julkaisun eri luvuissa.
Samaan aikaan sisäisen kehittämisen kanssa ja sen vauhdittamana kirjaston palvelutarjonta on kasvanut ja uudistunut. Viime vuosina merkittävä
kehittämishanke on ollut avoimen julkaisemisen ja rinnakkaistallennuksen
kehittäminen. Kirjasto on aktiivisesti ollut mukana yliopiston tutkimustietojärjestelmän kehitystyössä.

Muutosprosessin arviointia
Pohdin seuraavassa muutoksen toteutusta eri toimijoiden kannalta. Millainen rooli onnistumisessa on ollut yliopiston johdolla, tiedekunnilla ja erillislaitoksilla, ylioppilaskunnalla ja järjestöillä sekä kirjastojen johdolla ja hallintovirastolla?

Yliopiston ja tiedekuntien johto
Yliopiston johdon sitoutuminen ja rohkeus muutoksiin on ollut ratkaisevan
tärkeä koko prosessin kannalta. Kirjastoasioita on säännöllisesti käsitelty rehtoraatin ja hallintojohtajan muodostamassa johtoryhmässä ja tarvittaessa rehtorin johdolla dekaanikokouksissa. Ensimmäinen vararehtori on koko muutosprosessin ajan johtanut kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaa, joka puolestaan
on valmistellut asioita konsistorin päätöksentekoa varten. Vararehtori on myös
toiminut koordinoivan johtajan tukena.29
28. Ks. kuva 3 artikkelin lopussa.
29. Vararehtoreina kirjastolaitoksen kehittämistä ovat johtaneet professori Arto Mustajoki 1995–2000, professori Raija Sollamo 2000–2005 ja professori Hannele
Niemi 2005–2009.
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Useat dekaaneista ja kampuskirjastojen johtokuntien puheenjohtajista
ovat osallistuneet valmisteluryhmien puheenjohtajina ja jäseninä koko muutosprosessin ajan kirjastolaitoksen kehittämiseen. Heidän panoksena on ollut
merkittävä.

Tiedekunnat ja erillislaitokset
Kirjasto voi onnistua tehtävässään silloin, kun yhteistyö tiedeyhteisön kanssa
on tiivistä ja perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Kirjastopalvelut
uudistuvat tällöin käyttäjien uusien tarpeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan
merkitse sitä, että kirjasto toimii reaktiivisesti vastaten vain ilmaistuihin tarpeisiin. Tutkimusyliopiston kirjastolla on velvollisuus seurata ja ennakoida jatkuvasti toiminta- ja tietoympäristön muutoksia, kansainvälistä oman alansa
kehitystä sekä niitä muutoksia, joita on tapahtumassa tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kentässä. Kirjaston on rohkeasti kokeiltava uutta, osallistuttava kehittämishankkeisiin ja valittava kokeiluista kestävä osuus perustoimintaansa.
Helsingin yliopiston uutta kirjastoa on rakennettu tiiviissä vuorovaikutuksessa akateemisen yhteisön kanssa. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on
kokoontunut kaikkina muutosten vuosina kuukausittain; se on asettanut työryhmiä asioiden valmistelua varten, pyytänyt lausuntoja ja järjestänyt keskustelutilaisuuksia. Toimikuntaan ovat kuuluneet neljän kampuksen johtokuntien/neuvottelukuntien puheenjohtajat (usein dekaanit tai varadekaanit),
opetushenkilökunnan, opiskelijoiden sekä kirjastojen johtajien ja henkilöstön
edustajat. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö on vastannut valmistelusta
sekä esittely- ja sihteeritehtävistä.
Työryhmiin on kuulunut tiedeyhteisön edustajia puheenjohtajina ja jäseninä. Ilman tätä näkemyksellistä ja sitoutunutta panosta rakennetta, taloutta ja päätösvaltaa koskevien suurten muutosten valmistelu olisi ollut erittäin
vaikeata, ellei mahdotonta.
Päätöksentekoon ja selvityksiin on liittynyt laaja keskustelu- ja lausuntokierros, joilla on myös ollut merkitystä päätösesitysten muotoiluun. Tiedekuntien ja henkilöstöjärjestöjen kriittiset kannanotot ovat tulleet avoimesti ilmaistuksi ja käsitellyiksi.
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Eri kampusten valmius hallinnollisiin muutoksiin on jossain määrin vaihdellut. Muutosprosessin kestäessä kampukset ovat olleet eri vaiheissa kirjastopalvelujen järjestämisessä. Kirjaston merkitys tutkimuksen ja opetuksen perustehtävien kannalta on heijastunut siinä aktiivisuudessa ja kriittisyydessä,
jolla muutosesityksiä on arvioitu. Tiedekuntia on huolestuttanut erityisesti vaikutusmahdollisuuksien säilyttäminen kirjaston palveluista ja voimavaroista
päätettäessä.

Ylioppilaskunta
Opiskelijoilla on ollut edustus kirjastoa koskevissa valmisteluelimissä, mikä
on ollut merkityksellistä. Myös lausuntojen antajina ja esitysten arvioinnissa
he ovat olleet aktiivisia.
Opiskelijat ovat kirjastopalvelujen suurin käyttäjäryhmä. Heidän näkemyksensä ja tukensa kirjaston kehittämisessä on oleellinen. Opiskelijat ovat
korostaneet keskitetyn palvelun etuja tutkijoita useammin, mutta toisaalta erityisesti humanistisen alan kirjastoissa on toivottu tiedekuntaidentiteetin säilyttämistä. Opiskelijoilla on ollut edustus kirjastoa koskevissa valmisteluelimissä. Myös lausuntoje

Kirjastonjohtajat ja henkilöstö
Kirjastotoiminnan kehityshakuinen johtaminen on luonut edellytykset muutoksille. Kansalliskirjastotoiminnan visionäärinen ja kansainvälisiä parhaita
malleja seuraava kehittäminen 1990-luvulla loi edellytykset suomalaisen Kansalliskirjaston vakiintumiselle.
Helsingin yliopiston tiedekunta- ja kampuspohjaisen kirjastolaitoksen
asteittainen tiivistäminen on korostanut johtamisvalmiuksia ja lisännyt kirjastonjohtajien vastuita. Hallinnollisesti eriytyneessä kirjastolaitoksessa kirjastonjohtajien välinen toimiva yhteistyö on tukenut palvelujen kehittämistä.
Kirjastonjohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain käsittelemään yhteisiä ja
valmistelussa olevia asioita. Johtajien ryhmä on ohjannut yhteisiä palveluja
tuottavien ryhmien toimintaa, samoin kuin henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia. Johtajilla on ollut edustus kaikissa asetetuissa työryhmissä. Viime vuosina johtamiskoulutukseen ja johtamisyhteisön
kehittämiseen on panostettu mm. asiantuntijakouluttajien tuella, sekä mm.
JET- ja KOHA-koulutuksina. Osalla johtajista on ollut erityisvastuuta koko
kirjastolaitoksen kehittämisestä (mm. Kaiku-kehittäminen).
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Kirjastojen henkilöstö on osallistunut muutosprosessiin edustajiensa
kautta ja kirjastojen sisäisen suunnittelun ja yhteistyökokousten osallistujina.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty säännöllisesti. Yhteisenä viestintäkanavana on toiminut yliopiston intranetin kirjastojen työryhmäalue ja
8–9 kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti Verkkari. Työhyvinvointia on seurattu työilmapiiribarometrillä. Kirjastolaitos on saanut useiden vuosien ajan
lisärahoitusta Kaiku-kehittämishankkeisiin Valtiokonttorilta.

Kirjastolaitoksen koordinoiva toimialajohtaminen hallintovirastossa
Yliopisto perusti tietopalvelujen kehittämisjohtajan määräaikaisen viran
2002–2004 hallintovirastoon hallintojohtajan alaisuuteen. Vuonna 2005 tieto- ja kirjastopalvelujohtajan virka ja kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
vakinaistettiin. Millaisia hyötyjä ja haasteita sijoittumisesta hallintovirastoon
on seurannut?
Hallintoviraston konteksti on luonut joitakin lisähaasteita työhön. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö on nähty osana hallintoa ja raja-aidat ovat
noudattaneet pitkälti tiedeyhteisön ja keskitetyn hallinnon raja-aitoja. Hallintovirasto on toisinaan koettu vastapuoleksi yhteistyökumppanuuden sijasta.
Kirjastojen kehittämistarpeita, muuttuvia tehtäviä ja tähän liittyviä resurssitarpeita ei myöskään alkuvuosina ollut helppo saada ymmärretyksi hallintoviraston sisällä. Kirjasto koettiin uutena kilpailijana hallinnon voimavaroista.
Ajan kuluessa ja yhteistyön lisääntyessä hallinnon yksiköiden kanssa nämä
ongelmat jäivät taka-alalle ja myönteiset tekijät korostuivat.
Hyödyt ovat olleet haittoja suuremmat. Merkittävinä hyötyinä voidaan pitää ainakin seuraavia asioita:
 kirjastotoiminta on nivoutunut luontevaksi osaksi yliopiston strategisen
johtamisen painotuksia. Samoin kirjastolaitos on omaksunut yliopiston
strategiset painotukset omaa toimintaansa ohjaavaksi tekijäksi
 koordinoiva johtaja on toimialajohtajana esitellyt kirjastotoimen asiat
rehtorille ja yliopiston johtoryhmälle sekä osallistunut rehtorin ja dekaanien tapaamisiin
 hallintojohtaja on huolehtinut keskitettyjen kirjastopalvelujen toimintaedellytyksistä ja tuesta
 osallistuminen hallinnon toimialajohdon työskentelyyn on kouluttanut
koko yliopiston kehittämiseen ja edistänyt kirjastopalvelujen liittämistä
yliopistotason kontekstiin
 hallinnon jatkuva kehittäminen on luonut tavoitteellisia aikatauluja ja
ratkaisupaineita myös kirjastotoimen kehittämiseen.
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Kaiken kaikkiaan hallintovirastoon sijoittuva jakso 2002–2009 on ollut yliopiston kirjastotoimen kehittämisen kannalta merkityksellinen. Ilman yliopiston johdon ja hallintojohdon tukea näin mittavia rakenteellisia uudistuksia
tuskin olisi voitu tehdä samassa aikataulussa.30

Lopuksi
Yliopistojen kirjastot kautta maailman ovat 1990–2000-luvuilla joutuneet arvioimaan palvelujaan, kokoelmiaan, osaamistaan, rakenteitaan ja voimavarojaan. Keskeinen muutostekijä on ollut kehittyvän tietoyhteiskunnan vaikutus
julkaisemiseen, osaamistarpeisiin ja arjen toimintoihin. Olen väitöskirjassani
2007 pohtinut laajemmin tietoyhteiskunnan vaikutuksia yliopistokirjastoihin
vuosina 1970–2005.31 Erityisesti tietoyhteiskuntakehityksen kolmas aalto ja
digitaalisen julkaisemisen vakiintuminen ovat edellyttäneet toiminnallisten
muutosten lisäksi merkittäviä rakenteiden muutoksia.
Jos yliopistolaisilta kysyttäisiin, miksi kirjastolaitoksessa on toteutettu
melko radikaaleja muutoksia, kysyjä saisi useita erilaisia vastauksia vastaajasta riippuen. Syyt ovat sekä ulkoisia että sisäisiä.
 Yliopiston taloudellinen paine 1990-luvun alkupuolella oli tärkeä käynnistävä tekijä, joka pakotti tekemään valintoja. Osa tuloksista oli sellaisia, joita ei tavoiteltu mutta jotka tapahtuivat käynnistyneen prosessin
seurauksena
 Yliopiston tarve uudistaa ja selkeyttää omia rakenteitaan valtiovallan
käynnistämin painotuksin kohdistui myös yliopiston lukuisiin kirjastoihin.
 Opetusministeriö oli antanut tuolloiselle Helsingin yliopiston kirjastolle lisää kansallisia tehtäviä ja vahvistanut näin kansalliskirjastoroolia.
Tämä loi osaltaan paineita uudistaa koko kirjastolaitoksen työnjakoa ja
rakenteita erityisesti resurssien niukentuessa.

30. Yliopiston johdon kannalta muutosten aikataulua voidaan pitää hitaana mutta tiedekunnat ovat nähneet sen toisin. Rehtori Kari Raivio arvioi vuosikymmenen alkuvaiheessa kirjastolaitoksen yhtenäistämisen olevan nopeasti toteutettavissa dekaanien tukemana. Tässä vaiheessa tiedekunnilla ei kuitenkaan ollut halua tehdä
merkittäviä kirjastoja koskevia muutoksia.
31. Sinikara 2007a.
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 Samaan aikaan muutospaineita tuli myös kirjastolaitoksen sisältä. Kirjastoautomaation käyttöönotto 1990-luvun alussa oli vahvistanut kirjastojen välistä yhteistyötä, uudenlaisen työnjaon ja koordinoivan kehittämisen tarvetta niin kansallisesti kuin yliopiston sisällä.
 Internet ja verkkojulkaisut alkoivat 1990-luvulla pakottaa kirjastoja uudenlaisiin asiantuntijavaatimuksiin. Kirjastojen tuli myös ottaa riskejä
ja lähteä kehittämään uudenlaisia palveluja
 Digitaalisiin aineistoihin ja palveluihin liittyivät muutosten laaja-alaisuus ja kokonaisen uuden kulttuurin omaksuminen. Tähän haasteeseen
ei voitu vastata entisin rakentein ja resurssein. Tämä synnytti osaltaan
sisäisen pakon rakenteiden uudistamiseen.
 Myös kirjaston asiantuntijoiden toiminta alan kansainvälisissä järjestöissä, opintomatkat Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, kansainvälinen
koulutus ja systemaattinen arviointi ovat antaneet kansainvälisiä malleja uusien ratkaisujen etsimiseen.
Yliopiston laajan ja hallinnollisesti monitahoisen kirjastolaitoksen kehittäminen 160 erillisestä yksiköstä Helsingin yliopiston kirjastoksi on vienyt kokonaisuudessaan noin 15 vuotta. Tänä aikana on rakennettu uusia digitaalisia
palveluja, luotu uudenlainen työnjako, valmisteltu uusi organisaatio ja hallintorakenteet ja rakennettu tai rakentumassa uudet kirjastorakennukset kaikille kampuksille. Toteutettu laaja-alainen muutos antaa kirjastolle valmiudet ja
mahdollisuuden palvella tutkimusyliopistoa jatkuvasti muuttuvan tietoympäristön kehittäjänä ja kumppanina.
Olisiko jotakin voitu tehdä toisin? Muutosten aikataulua olisi voitu nopeuttaa, yliopisto olisi voinut tyytyä hajautetumpaan kirjastomalliin, digitaalisia
palveluja olisi voitu tehostaa ja laajentaa, henkilöstörakenteessa olisi kenties
voitu tehdä nopeammin muutoksia. Toisaalta, kirjastotoiminnan asteittainen
muutos on edennyt siihen tahtiin, jonka tiedeyhteisö on hyväksynyt. Kirjaston ydintehtävä on tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tietopalvelu. Siksi on
kuunneltava niitä, joiden työhön muutokset syvällisimmin ja keskeisimmin
vaikuttavat.
Avainasemassa on luottamus yliopiston, tiedekuntien ja kirjaston välillä.
Johtamisen strateginen merkitys voimistuu yliopiston kaikilla tasoilla. Kirjasto on kumppani yliopiston tavoitteiden toteuttamisessa. Kuitenkin vasta tulevaisuus näyttää muutosten todelliset vaikutukset.
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Kuva 1. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen hallintomalli 31.12.2009 saakka.
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Konsistorin vuoden 2007 päätöksen mukainen hallintomalli, joka tarkistettiin vuonna 2009. Neljä kampuskirjastoa ja keskitetyt palvelut ja toimialajohto
hallintovirastossa: 4 + 1.
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Kuva 3. Konsistorin 2009 päättämän erilliskirjastomallin mukaan kirjastossa on
1.1.2010 alkaen yksi johtokunta ja kampuksilla kirjastoneuvottelukunnat. Rehtori
asettaa johtokunnan.
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YLIOPISTOKIRJASTO TILANA –
UUTTA KIRJASTOARKKITEHTUURIA
Vesa Oiva

Kirjastolla on ollut keskeinen asema ja merkitys kautta Helsingin yliopiston
historian akateemisen yhteisön ja kampuksen keskipisteenä, niin symbolisesti kuin fyysiseltä sijainniltaan. Carl Engelin suunnitteleman vuonna 1832 valmistuneen kirjastorakennuksen asema kaupungissa on ainutkertainen. Senaatintoriin rajautuva, mittakaavaltaan ja arkkitehtuuriltaan hienostunut
kirjastorakennus on näyttäytynyt yliopiston visuaalisena ja henkisenä ankkurina jo yli sadan vuoden ajan. Tuona aikana on yliopiston kirjaston toiminta
kehittynyt ja laajentunut. Laitokset ja tiedekunnat perustivat omia kirjastoja ja Engelin rakennuksessa toimivasta Helsingin yliopiston kirjastosta tuli
Kansalliskirjasto.
Helsingin yliopiston 16.8.2006 tekemän päätöksen mukaisesti yliopisto kehittää kirjastorakennettaan kohti yhtenäistä toimintamallia. Keskustakampuksen viisi tiedekuntakirjastoa ja Opiskelijakirjasto yhdistyivät vuoden
2010 alussa yhdeksi hallinnolliseksi toimintayksiköksi. Tälle yksikölle ja Helsingin yliopiston kirjaston yhteisille toiminnoille Helsingin yliopisto rakennuttaa uuden kirjastorakennuksen keskustakampuksen ytimeen, Kaisaniemen
Hirvi-kortteliin.
Uusi kirjastorakennus näyttäytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon näyteikkunana kaupungin sydämessä. Ulkoisilta ominaisuuksiltaan,

39

niin symbolisesti kuin mittakaavaltaan ja sijainniltaan, kirjasto on rinnastettavissa edeltäjäänsä. Kirjasto tulee rakennuksena ottamaan paikkansa keskustakampuksen kaupunkikuvassa uniikkina ja keskeisenä uudisrakennuksena.
Kysymykseksi nouseekin, minkä aseman uusi kirjasto paikkana tulee saavuttamaan? Miten Helsingin yliopiston uusi kirjasto tilana tulee vastaamaan yhteisönsä tulevaisuuden tarpeita?

Tulevaisuuden yliopistokirjasto hakee muotoaan
Kun tarkastelee yliopistokirjaston konseptin kehittymistä läpi yliopiston historian, ei ole yllätys, että yliopistokirjastoon perinteisesti yhdistyvä mielikuva,
lähes sakraalinomainen ”tiedon temppeli”, ei ole tämän päivän eikä tulevaisuuden ratkaisu. Vastatakseen akateemisen yhteisön tarpeita, kirjaston pitää toki
heijastaa yhteisönsä perinteisiä vaatimuksia, arvoja ja tavoitteita, kun samaan
aikaan uudet informaatio- ja oppimisteknologiset innovaatiot mullistavat oppimisprosessia ja siten koko tiedekirjaston toiminnallista konseptia.
Tulevaisuuden yliopistokirjasto hakee muotoaan. Yliopistokirjasto tänään
on yhdistelmä mennyttä, olevaa ja tulevaa. Se on yhdistelmä perinteistä, kirjakokoelmiin pohjautuvaa kirjastoa sekä uutta, uusien informaatioteknologian
muotoja hyödyntävää kirjastoa. Kirjastosuunnittelua pitää tarkastella avoimin
mielin niin, että suunnitteluratkaisut tukevat yliopistokirjaston konseptin kehittymistä eteenpäin. Yleinen keskustelu aiheesta lähtee varsin perustavanlaatuisesta kysymyksenasettelusta; kirjastojen, niin tiede- kuin yleisten kirjastojen, tarpeellisuudesta tulevaisuudessa. Helsingin yliopiston kirjasto on
keskeinen paikka kampuksella ja kaupungissa. Paikka, jossa mittavat kirjakokoelmat ovat yhdistettävissä alaa uudistaviin digitaalista mediaa hyödyntäviin
palveluihin. Kirjasto muuntuu käyttäjiensä ja ajan vaatimusten mukaan, mutta
ei menetä merkitystään. Kirjaston funktio informaation sosiaaliseen oppimisprosessiin paikallistavana toimintona on korvaamaton. Voidaan myös väittää,
että siinä missä uudet verkkomediat vähentävät ihmisten sosiaalista kanssakäymistä, kirjaston merkitys kohtaamispaikkana ja oppimiskeskuksena kasvaa. Yliopistoelämä pysyy edelleenkin kampuksella ja kirjasto on sen sydän;
siellä paikka, palvelut ja kokoelmat yhdistyvät.
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Kirjasto paikkana
Käsite kolmas paikka yhdistetään/liitetään usein kirjastoihin, niin yleisiin kuin
tiedekirjastoihin. Amerikkalainen sosiologi Ray Oldenburg määrittelee käsitteen kodin ja työpaikan rinnalla olevaksi julkiseksi paikaksi tai tilaksi, kohtaamispaikaksi, jonne on helppo tulla ja joka sijaitsee lähellä. Nykyaikaiseen
yliopistokirjastoon sopivat kolmannen paikan keskeiset ominaisuudet: kaikille avoin, tasa-arvoa ja vuorovaikutusta luova, jatkuvuutta omaava, älyllinen,
puolueeton, kodikas ja mukava paikka. Kolmannen paikan määritelmät kuvaavat hyvin yliopistokirjaston toimintaa ja jo tämän hetken tilannetta osassa
nykyisiä kampuskirjastojen tiloja.
Kirjasto on kokoontumisen, kanssakäymisen ja kommunikaation tyyssija.
Esimerkiksi keskustakampuksen fyysisestä ympäristöstä se tulee olemaan yksi
avoimimpia ja vapaimpia. Kirjaston tulisi olla yhtäaikaisesti yksityinen ja julkinen. Tarjota mahdollisuus avoimeen kanssakäymiseen, joka on osa tieteellistä
työskentelyä, sekä mahdollisuuden hiljentymiseen ja mietiskelyyn, jota tutkimus ja opiskelu myös ajoittain vaativat. Tällaisille tiloille tulee antaa mahdollisuus muokkautua käyttäjiensä olemiseen.
Kirjasto on paikkana akateemisen yhteisön ja yhteisöllisyyden tunteen
muodostumisen kannalta mitä merkittävin ja sitä kautta haastava suunnittelijoille. Sillä on keskeinen merkitys opiskelijan identiteetin kannalta hänen
kasvaessaan akateemisen yhteisön jäseneksi. Se toimii osaltaan opiskelijoille
porttina akateemisten oppialojen maailmaan. Astuessaan kirjastoon opiskelijasta tulee osa suurempaa yhteisöä.

Yliopistokirjaston suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita
Arkkitehdille on tärkeää keskittyä pohtimaan, mitä lisäarvoa kirjaston keskeiselle tehtävälle, oppimisprosessille, voi tuoda onnistunut arkkitehtisuunnittelu. Mitkä ovat keinot tehdä kirjaston käyttökokemuksesta helppo ja miellyttävä? Millainen tila kannustaa ja inspiroi opiskelemaan ja viihtymään?
Kun suunnitellaan tilakonseptia toiminnolle, jonka oletetaan kokevan
merkittäviä uudistuksia lähitulevaisuudessa, tulee yhtenä suunnittelun keskeisimmistä lähtökohdista olla rakennuksen muuntojoustavuus. Rakennuksen pitää joustaa tilaratkaisultaan vastaamaan tulevaisuuden kehityksiä. Käytännössä se tarkoittaa tilojen muunneltavuuden mahdollistavia taloteknisiä,
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rakenteellisia sekä tilallisia ratkaisuja. Tilojen on joustettava uusiin oppimisen
muotoihin, niin informaatioteknologian kuin perinteisten palvelujen tarpeisiin. Tällöin suunnittelu pohjautuu järjestelmiin, joiden haasteena on välttää
ratkaisujen liiallinen yleispätevyys. On vaativaa suunnitella opiskelu- ja työympäristö, joka on riittävän muuntojoustava ilman, että tilasta tulee tunnelmaltaan liian geneerinen tai anonyymi.
Esimerkiksi keskustakampuksen kirjasto, kampuksen sydämenä, edellyttää ainutkertaista ja omaperäistä tilallista elämystä. Sisätilojen laadulla; niin
arkkitehtonisella konseptilla, irtokalusteilla, pintojen materiaaleilla, valolla,
ergonomialla, akustiikalla kuin teknisen toteutuksen tasolla, on innostavan ja
viihtyisän oppimisympäristön kannalta keskeinen merkitys.
Kun lähestytään rakennuksen tunnelmaa ja tilan luonnetta, liikutaan hyvin henkilökohtaisella tasolla. Itse pidän yliopistokirjastoa suunnitellessa tavoitteena arvokasta, ajatonta mutta samalla omaa aikaansa ja käyttäjäyhteisöä
heijastavaa tunnelmaa.

Keskustakampuksen kirjaston
arkkitehtoninen ja toiminnallinen konsepti
" #               
konaisvaltaisesta, ajattomasta, yhtenäisestä yliopistokirjastosta, joka toimii
ikään kuin alustana lukuisille pienille paikoille, jotka ajan myötä muokkautuvat käyttäjiensä olemiseen (ks. havainnekuvat kirjan keskellä olevassa kuvaliitteessä).
Kirjaston rakennushanke tarjoaa harvinaisen tilaisuuden luoda uutta arkkitehtuuria Helsingin keskustan kaupunkikuvaan. Kaupunkikuvallisena lähtökohtana on visio arkkitehtuuriltaan ainutkertaisesta julkisesta rakennuksesta
joka sopeutuu ympäristöönsä materiaalien, linjausten sekä korkeusasemien
kautta. Arkkitehtoninen perusratkaisu pohjautuu rakennuspaikan ominaispiirteisiin: sijaintiin, ainutlaatuisten kaupunkinäkymien hyödyntämiseen, syvän
rakennusrungon problematiikan ratkaisemiseen sekä rakennuksen toimintaan.
Sisätilojen ratkaisu perustuu rakennuksen läpi menevän näkymäakselin
mukaan suunnattuihin välipohja-aukkojen sarjaan. Kolme eriluonteista voidia sekä pääporras muodostavat tilasarjan johon sisätilan tunnelma ja toiminnallinen vyöhykeajattelu sekä myös ulkoarkkitehtuuri pohjautuu. Katujulkisivujen arkkitehtoninen konsepti peilaa suoraan sisätilojen toiminnallista
ratkaisua.
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Lukuparvet kiertyvät katutilaan avautuvien korkeiden tilojen ympärille
jotka piirtyvät suurina lasipintoina rakennuksen julkisivuihin. Näkymäakseleiltaan jokainen työpiste on omanlaisena. Lukupaikkojen tunnelma muuttuu kerroskohtaisesti: Kaisaniemenkadun puolella tila on avarampaa ja valoisampaa, kun taas Fabianinkadun puolella on intensiivisempi ja rauhallisempi
tunnelma.
Sisääntulokerroksen korkea aulatila muodostaa toiminnat yhdistävän, helposti hahmotettavan keskustilan. Keskiaulan aukkojen ympärillä lukupisteet
ovat umpikaiteen ympärillä, jolloin työskentelypaikassa istuessa kirjaston sisäinen liikenne ei häiritse työskentelyä. Asiakasliikenne keskittyy välipohjaaukkojen ympärille, jolloin matalan kerroskorkeuden rakennukseen saadaan
tilallista kokemuksellisuutta. Välipohja-aukoista yhdessä pääportaan kanssa
muodostuu tilasarja, joka luo kirjaston sisätilan tunnelman ja pysyvän identiteetin sekä helpottaa kirjastossa orientoitumista.
Toiminnallisesti tilat jakautuvat vyöhykkeisiin. Toimintojen sijoittamisella pyritään tekemään kirjaston palvelut ja käyttäminen selkeästi ymmärrettäväksi ja nähtäväksi tukemaan ja helpottamaan oppimisprosessia ja kirjaston
käytettävyyttä.
Aukkojen ympärillä on liikenne- ja informaatiovyöhyke, johon sijoittuu
pääopasteet, sisäisen tiedotuksen infotaulut, tiedonhakupisteet, kopiointi- ja
skannauspalvelut, oleskelupaikkoja, näyttelytilaa, asiakkaiden työskentelypaikkoja, mahdolliset asiakaspalvelupisteet yms. Liikenne- ja informaatiovyöhykettä kiertää kokoelmavyöhyke. Kokoelmatila on irtokalusteilla muokattavaa tilaa jossa kirjahyllyjen lomassa on oleskelu-, ryhmätyö- sekä lukupaikkoja.
Irtokalusteilla, valaistuksella, materiaaleilla ja väreillä voidaan parhaimmillaan luoda vaihtelevia tunnelmia sekä viihtyisiä ja rauhallisia kohtaamis- ja
työskentelypaikkoja kerroksiin. Opiskelijoilla on hyvin vaihtelevat käsitykset
miellyttävästä opiskeluympäristöstä, joten valintaa pitää löytyä.
Uusien digitaalisten ja interaktiivisten medioiden käänteentekevä mukaantulo osaksi opiskelua laajentaa opiskelijoiden mahdollisuuksia monenlaisiin ryhmätyöskentelyn muotoihin. Tiedekirjaston pitää tarjota yksin tapahtuvaan opiskeluun tarkoitettujen tilojen lisäksi asianmukaisella laitteistolla
varustettuja ryhmätyö- ja projektitiloja, joissa äänekäskin työskentely on mahdollista. Tilojen pitää olla myös riittävän helposti muunneltavissa vastaamaan
alati muuttuvia vaatimuksia ja tarpeita.
Täydellistä hiljaisuutta vaativaan työskentelyyn sekä toisaalta äänekkääseen ryhmätyöskentelyyn on varattu työhuonevyöhyke, jossa on äänieristetyt
työskentelytilat. Kirjastossa on myös hiljaisen työskentelyn lukusalit. Suunnittelussa on varauduttu mahdollisuuteen lisätä tarvittaessa lukusaleja ja
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ryhmätyötiloja. Kokoelmatiloissa kirjahyllyt vaimentavat ääntä hyvin, joten kokoelmien lomaan voidaan myös sijoittaa hiljaisen työskentelyn paikkoja siinä
missä myös ääntä tuottavia, ryhmätyöskentelytiloja. Suuressa kirjastorakennuksessa akustiikan hallinta on haastavaa. Suunnitteluun on osallistunut akustinen suunnittelija, jonka suositusten mukaisesti pintoja vaimennetaan, materiaalivalintoja tehdään ja kirjastossa otetaan käyttöön peittoäänijärjestelmä.
Kokoelmat sijoittuvat tieteenalakohtaisesti osittain limittyen kerroksiin.
Omaa tieteenalakohtaista identiteettiä voidaan luoda paikallisesti opastejärjestelmän ja kalustesuunnittelun keinoin. Värit, materiaalit ja irtokalusteet voivat
vaihdella kerroksittain kuitenkin niin, että kokonaisuus säilyy ehyenä. Kiinteisiin rakennusosiin ei tunnistettavuutta ja rajauksia kannata sisällyttää, koska
aluerajaukset elävät. Henkilökunnan rooli palvelujen tarjoamisessa tulee vaihtelemaan, joten kokoelmakerroksissa tilasuunnittelun pitää joustaa ja mahdollistaa palvelupisteiden ja -alueiden lisääminen.
Henkilökunnan työtilat sijoittuvat maanpäällisten kokoelmatilojen yhteyteen. Sisääntulokerroksessa sijaitsee asiakaspalvelukeskus taustatiloineen.
Helsingin yliopiston kirjaston hankinta ja luettelointi, hallinto ja verkkopalvelut sijaitsevat ylimmäisessä, seitsemännessä kerroksessa. Logistiikkakeskus on
maanalaisessa kerroksessa huoltopihan yhteydessä. Sieltä uusi aineisto siirretään käsiteltäväksi ylimpään kerrokseen ja edelleen muihin kerroksiin.
Kirjastojen kahvilat ovat perinteisesti olleet akateemisen yhteisön arvostamia kohtaamispaikkoja. Kaisa-talon kahvila sijaitsee 2. kerroksessa,
Vuorikadun tasolla ja on Kaisaniemenkadun puolen lähestymisreitin varrella. Kolmannen kerroksen lukusali avautuu osittain kahvilaan. Toinen kahvilaan rinnastettavissa oleva kohtaamispaikka on seitsemännen kerroksen ”olohuonemainen” tila, joka avautuu Fabianinkadun puolelle, vanhaan
empirekeskustaan.

Suunnittelu jatkuu
Suunnitelmaa on kilpailun jälkeen kehitetty yhdessä Kaisa-talon suunnittelijasekä ohjausryhmän sekä käyttäjän kymmenen eri projektityöryhmän kanssa.
Lisäksi on järjestetty yleisölle avoimia esittelytilaisuuksia. Suunnitteluprosessissa on ollut osallisena suuri joukko tulevan kirjaston henkilöstöä ja käyttäjiä.
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Avoin ja osallistuva toimintamalli on onnistunut hyvin. Toiminnalliset ratkaisut ovat kehittyneet ja tarkentuneet vastaamaan käyttäjien toiveita. Arkkitehtoninen ja toiminnallinen konsepti on säilynyt ehyenä ja tilavyöhyke ajatteluun perustuva talotekninen suunnittelu on toteutumassa hyvin. Suunnittelu
jatkuu yhdessä projektityöryhmien kanssa, vastaamaan käyttäjien yhä yksityiskohtaisempia tarpeita, rakennuksen valmistumiseen asti.

Neljällä kampuksella

VIIKIN TIEDEKIRJASTO –
IDEASTA TULEVAISUUDEN RAKENTAJAKSI
Eero Puolanne

Ensin oli suo, kuokka ja Jussi.1 Silloisen Viikin tiedekirjaston, nykyisen Viikin
kampuskirjaston paikalla, oli ensin savinen suo, omenapuita ja idea. Tyypillistä muuten, että juhlapuheissa aina rakennetaan auringonpaisteiselle kalliolle,
mutta suomalaisen todellisuuden sankarit rakentavat suolle. Hämärässä räntää mäiskivälle, pohjattomalle suolle rakentaminen se vasta älyä, osaamista,
voimaa, sitkeyttä ja vankkumatonta tahtoa vaatiikin. Ennemmin vertaisin ihmismieltä, tai sen monikertaa, kansakuntaa, suohon kuin kallioon. Kuka ihmismielestäkään löytää kiinteän pohjan ja perusgraniitin, kuka ne kansakunnasta?
Miljardeja vuosia maapallo on toiminut luonnon ehdoin, omien lakiensa
ja tahtonsa mukaan. Nyt on tapahtunut selvä muutos: ihminen, tuo luonnon
kummajainen, on ottanut maailmankulun ohjauksen itselleen, vaikka hän ei
aina edes ymmärrä niin tehneensä. Olemme puuttuneet tähän palloon liikaa.
Minun sukupolveni on antamassa seuraaville käsiin maailman, jossa ihmisen

1.

Tämä artikkeli on muokattu Viikin tiedekirjaston 10-vuotisjuhlaseminaarissa
27.10.2009 pitämästäni juhlapuheesta.
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on otettava uudella tavalla vastuu tekemisistään ja palautettava kehitys radalle, joka mahdollistaa kunniallisen ja haluttavan tulevaisuuden. Nuorten haaste on nyt käsittämättömän suuri, yhtä totaalinen, ohittamaton ja uhrauksia
vaativa kuin aiemmat kansamme kohtalonhetket. Tie sillä suolla eteenpäin on
vain tieteen pitkospuut, jos emme halua kieltää itseämme ja suurta osaa nykyisestä sivilisaatiostamme.

Suo, omenapuut ja idea
Miten idea Viikin kirjastotoimesta muuttui lihaksi, tai pikemminkin lasiksi,
raudaksi, väreiksi, ihmisiksi, kirjoiksi, biokansan muistiksi ja Suomen tulevaisuuden keskeiseksi peruspilariksi ja nyt viimein historiaksi?
1990-luvulla yliopisto kokonaisuudessaan ja Viikki sen mukana kehittyivät
valtaisalla voimalla vanhasta, yhteiskuntaamme hyvin palvelleesta muodostaan kohti uutta 2000-luvun yliopistoa ja yhteiskuntaa. Muutos ei tapahtunut
itsestään eikä tiedostamatta. Keskeinen henkilö dekaanina, rehtorina ja kanslerina tässä työssä oli professori Risto Ihamuotila. Neljän kampuksen malli ja
sen osana Viikin biokampusidea luotiin parisenkymmentä vuotta sitten. Viikkiin päätettiin tuoda matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteet
sekä Biotekniikan instituutti. Rehtori ja kansleri Kari Raivion aikana kampukselle tuli eläinlääketieteellinen tiedekunta, oma monipolvinen taistonsa sekin,
sekä muita yksiköitä. Kuva on täydentynyt ja täydentyy edelleen merkittävillä
alan viranomaislaitoksilla ja tutkimuslaitoksilla. Idea on muuttunut lihaksi.
Eräänä päivänä vuonna 1998 tuli Viikissä toimiville ja sinne siirtyville yksiköille kirje, jonka olivat allekirjoittaneet rehtori Kari Raivio ja teknillisen osaston johtaja Toivo Vainiotalo. Kirjeessä mutkattomasti todettiin, että Viikkiin
tulee luoda tieteellinen kirjasto (huom. yksikkömuoto) sijoitettavaksi rakennettavaan kirjastorakennukseen, ja kehotettiin tiedekuntia ja tutkimuslaitoksia
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin asian järjestämiseksi.
Niinpä ryhdyttiin toimeen. Lähtökohtana oli kirjastonjohtaja Heli Myllyksen kirjastoammatillinen ja näkemyksellinen kirjastotoimen kehittämistyö, jonka maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan edustajat olivat jo sisäistäneet. Heti alkumetreillä tuli esiin malli yhdestä ja yhtenäisestä kirjastosta
niin, että mitään vanhojen rakenteiden mukaisia raja-aitoja ei tehtäisi kirjaston sisään – ei osastojakoja henkilökuntien välille, ei erillisiä toimialakohtaisia aineistokokonaisuuksia.
Kirjastolla oli taustansa, eikä se tyhjästä syntynyt. Yliopistollinen maata        $'*< 
  
    = tialan maatalousoppilaitoksen perustalta. Metsäopetusta oli annettu aiemmin
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Evon metsäopistossa. Yliopistollinen metsäopetus alkoi 1908, kun maatalousmetsätieteellinen tiedekunta perustettiin. Tuolloin Evolta tuotiin syksyllä 49
hevoskuormallista opetusvälineitä ja vuonna 1862 perustetun Metsäkirjaston
kirjoja Helsingin Kirkkokadulla olleisiin tiloihin. Oli myös maatalouskirjasto
ja luonnontieteiden kirjasto, jonka vuosisataisen iän selvittäminen olisi työ sinänsä – eräs perustamisenpiste on 1899, mutta eiväthän kirjat sillä silmänräpäyksellä yliopistoon tulleet – ja joukko muita pienempiä laitos- ja instituuttikohtaisia kirjastoja. Vuonna 2004 Viikin tiedekirjastoon liittyi vielä vuonna
1892 perustettu eläinlääketieteen kirjasto. Tämä merkitsi kymmeniä ahkeria
ja osaavia henkilöitä sekä tuhansia metrejä kirjoja ja lehtiä eri paikoissa ja eri
systeemeillä hoidettuina.
Kirjaston rakenne ehdotettiin tehtäväksi ””osakeyhtiömäiseksi””, kaksilla lainausmerkeillä, eli perustajatahojen yhteiseksi organisaatioksi. Ei voi tietää, mitä dubioita dekaani, myöhemmin vararehtori, Mauno Kososen mielessä
oli hänen tullessaan Viikkiin ensimmäiseen kirjastoa koskevaan kokoukseen.
Kokouksessa olivat edustettuina kirjastonjohtajien lisäksi maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä Biotekniikan Instituutti. Vieläkin näen sieluni silmin Mauno Kososen tekemässä käsillään kaksia lainausmerkkejä sanan
”osakeyhtiö” ympärille. Ison tiedekunnan johtajan myönteinen kanta ratkaisi
asian, ja sillä hetkellä Viikin tiedekirjaston periaatteellinen peruskivi jysähti
paikalleen, jolla se edelleenkin on.

Määrätietoista kehittämistyötä
Tästä alkoi/jatkui määrätietoinen kehittämistyö kahdella sektorilla. ”Omistajatahot” keskittyivät johtosäännön laatimiseen eli luomaan syntyvälle yksikölle
hallinnolliset toimintamuodot. Tähän vaiheeseen liittyi kosolti vääntöä kustannusten jakamisesta eri osapuolien välillä. Liekö ainoa kerta yliopistolaitoksen
historiassa, kun sellaista tapahtui? Pelättiin myös, että palvelut heikkenisivät,
kun vanhat perinteiset toimialakohtaiset kirjastot sulautuvat isoksi kirjastoksi. Henkilöstölläkin oli suuri huoli muutoksesta, joka kosketti heidän työtään
joka suhteessa, kun tehtävänkuvia muutettiin ja talouspaine oli rankka. Mitä
tulevaisuus toisi tullessaan?
Toinen kehittämisen sektori oli Viikin kirjaston sisäisen toiminnan kehittäminen. Sen primus motor oli kirjastonjohtaja Heli Myllys – Viikin tiedekirjaston luomisen sielu ja liekki – jolla oli uusi ja moderni kirjastokäsitys jo
1990-luvun alkupuolella hänen kirjoittaessaan asiasta muistioita. Tämän kirjastokäsityksen mukaisesti Viikin tiedekirjastoa ryhdyttiin johdonmukaisesti
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ja moniulotteisesti kehittämään käyttäen kaikkia modernin suunnittelun työkaluja. Mukana oli ennen kaikkea voimakasta näkemyksellistä tahtoa, jonka
käyttövoimina olivat syvällinen osaaminen ja sitoutuminen. Viikin tiedekirjaston löydettyä uomansa alkoi koko Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisessä uusi aalto. Tätä kehitystä vauhditti yliopiston päätös koota koko
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ja -toimialan koordinoiva johtaminen
hallintovirastoon 2000-luvun alkupuolella. Yliopiston johto kirjastoasioiden
vararehtoreiden kautta tuki koko kehittämisen ajan upealla tavalla kirjastoammattilaisia heidän työssään. Laitosten/tiedekuntien ja tutkimuslaitosten tuki
tuli mukaan johtokunnan kautta.
Samantyyppinen muutosprosessi kuin Viikin tiedekirjastoa perustettaessa
siis toistui vähän myöhemmin yliopiston kirjastolaitosta uudistettaessa. Usein
oli tunne, että tämä keskustelu, nämä vasta-argumentit, on koettu aikaisemminkin. Viikin tiedekirjaston rakentumisen onnistuminen loi uskon, että sama
onnistuu yliopistotasollakin. Niinpä kirjastolaitoksen kehittäminen on nyt toteutettu kaikissa sen yksiköissä niin, että 2000-luvun tutkimuksen, opetuksen
ja talouden haasteet voivat kohdata. Se on vaatinut valtavan paljon uhrautuvaa
suunnittelua ja työtä kirjastojen johdolta ja muulta henkilökunnalta sekä hallintoviraston kirjasto- ja tietopalvelujen koordinointiyksiköltä.
En ole yliopistourani aikana ole millään muulla alueella nähnyt niin asiantuntevaa, näkemyksellistä ja samalla määrätietoista kehittämistoimintaa kuin
Helsingin yliopiston kirjastoalalla.
Tyypillistä on ollut, että koko henkilökunta on alusta pitäen pidetty prosessissa mukana, ja sillä on ollut mahdollisuus osallistua. Varmaa on, että prosessi ei ole ollut helppo muutoksineen ja muuttoineen. Kun kirjoja ja lehtiä mitataan kilometreinä, työmäärän on täytynyt olla valtava. Useinhan vain johtajat
mainitaan, mutta tässä tapauksessa tiedeyhteisön tulee osoittaa arvonantonsa
ja kiitoksensa koko kirjastoyhteisölle ja sen panokselle.
Laskin kiihkeimpinä yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisen vuosina jo
minulla olleen viitisenkymmentä kirjastokokousta vuodessa, joten kuinkahan
paljon niitä oli keskeisillä kirjastoammattilaisilla? Näin jälkikäteen katsottuna
oli mahtavaa olla mukana tuossa prosessissa, joka lopulta johti niin hienoon
lopputulokseen. On ollut ilo työskennellä osaavien ja sitoutuneiden sivistyneiden ihmisten joukossa, olivatpa he kirjastoammattilaisia tai muita asiaan vihkiytyneitä yliopistolaisia.
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Yliopistokirjasto on tiedon aarrearkku
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen suunnittelua on leimannut palveluajattelu, näkemys siitä että kirjasto ei ole olemassa vain itseään, vaan koko yliopistoyhteisöä varten. Tätä kautta kirjasto saa olemassaolonsa oikeutuksen. On
tärkeää, että kirjasto elää nykyhetkeä ja käyttää uusinta tietämystä ja tekniikkaa asiakkaittensa hyväksi. Suunnittelun pitää nähdä eteenpäin: lähelle arkipäivän ratkaisuja varten, koska tämäkin päivä on elettävä, mutta myös kauas,
jotta tulevaisuuden arkea palvelevat ratkaisut voidaan tehdä oikea-aikaisesti.
Helsingin yliopiston kirjastolaitos on moderni yhteisö, joka on erinomaisella tavalla vastannut sille asetettuihin kehittämishaasteisiin ja palvelee nyt
loistavasti yliopistomme tutkimusta sekä opetusta ja opiskelua. Kaikki hyvin!
Mutta riittääkö tämä? Ehkä, ehkäpä ei. Tämä päivä ja huominen jo tunnetaan.
Onko aika nyt kehittämispölyn laskeuduttua taas katsoa, mikä on seuraava askel, seuraava kvanttihyppy? Vai onko sitä edes vielä näkyvissä? Ei mielestäni
välttämättä, sillä ei kaikissa asioissa kehitys jatku loppumattomiin, vaan jotkin asiat kypsyvät ja saavuttavat tarkoituksenmukaisen tason, ainakin äärelliseksi ajaksi.
Kirjankin kuolemasta on puhuttu kauan, mutta puhe on ollut ennenaikaista. Kirjojen tehollinen elinikä vain on lyhentynyt, usein tarpeettomastikin.
Tieteelliset sarjat paperimuotoisina ovat kuitenkin jo siirtyneet marginaaliin.
Maailmanlaajuiset hakukoneet ovat ottaneet osan kirjastojen hakujärjestelmien tehtävistä. Kun vain kirjoittaa otsikon tai avainsanat ja painaa nappia, niin
siinä se on – ei ehkä aina suoraan kokonaan käytettävissä – mutta kuitenkin.
Kun hakunappia painaa yliopistokirjaston hyvin organisoidussa tietoympäristössä, tieteen maailma on helpolla ja luotettavalla tavalla auki joka suuntaan.
Eräs seikka, jonka olen niin sanottujen kirjastovuosieni aikana oppinut, on
että eivät kirjat, lehdet eivätkä myöskään digitaaliset aineistot järjesty itsestään
käytettäviksemme, vaan sitä ennen ovat monet työskennelleet asian eteen. Ilmiö on perin tuttu, pidämme helposti suurempina itsestäänselvyyksinä asioita,
mitä enemmän joku toinen on nähnyt vaivaa niiden eteen. Internetissä tieto on
kuin metallit maaperässä. Jonkun on ne sieltä kaivettava, rikastettava, jalostettava ja valmistettava niistä esineitä. Yliopistokirjasto on tiedon aarrearkku.

Tietoa ja osaamista
Ihminen on poikkeuksellinen eläin. Hän ei ole tyytynyt luonnonjärjestyksen
antamaan ekologiseen lokeroon, vaan on kaatanut sen seinät. Ihminen on
ryhtynyt tuottamaan ravintoa, on vaatettanut itsensä, rakentanut talot asua,
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vallannut maapallon joka kolkan reviirikseen. Siinä sivussa on moni muukin
seikka saanut ja saa uuden, ihmisen toiminnan ansiosta muuttuneen tilan.
Aiemmin elollisen luonnon ainoa muisti oli uponneena geeneihin, tavoitteena lajin sopeutuva optimi. Meillä ihmisillä on, ehkäpä muista eläinlajeista poiketen, tietoista ja tahdonalaista sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen
kohdistuvaa ajatustoimintaa. Olemme aikaansaaneet geenimuistin rinnalle
oman muistijärjestelmämme, alati kasvavan tietoavaruuden ja sivilisaation.
Meillä on keinot tuottaa, siirtää, käsitellä ja säilyttää tietoa. Tämän kautta meillä on paljolti mahdollisuus hallita olevaista ympärillämme. Olemme tuottaneet
myös räjähdysmäisesti kasvavan data-maailman, joka näyttää jopa itsenäistyvän ihmisen ulkopuolelle, mutta on silti osa meitä. Ihminen poimi omenan
hyvän ja pahan tiedon puusta: muisti synnytti maailmaan ajan, teki siitä jatkumon molemmin puolin nykyhetkeä, ja jatkuvuus kiinnitti siihen arvot eli hyvän
ja pahan tiedon, omaisuuden ja ahneuden, etiikan ja synnin.
Mutta mitä me teemme tälle muodottomalle tietoavaruudelle, joka laajenee yhtä käsittämättömällä vauhdilla kuin fyysinen esikuvansa. Mitä on tieto,
mitä on osaaminen nyt, kun tieto on käytännössä kaikkien ulottuvilla? Siellä
se on eetterissä kaikki, kunhan vain laitamme antennin pystyyn. Mutta onkohan todellisen tiedon helppo saatavuus sittenkin vain harha? Tieteellistä tarkastettua tekstiä, muuta tekstiä, raportteja, kuvia, videoita, ääntä, keskustelua,
roskaa, mitä vain, määrättömiin.
Tämän päivän haasteena on löytää uusi tapa käsitellä Tietoa. Nyt Tieto on
kaikkien lukutaitoisten saatavilla. Tiedon taso tosin vaihtelee, mutta sille on
tyypillistä, että tiedepohjainen Tieto on lähtökohtaisesti vapaata, valikoitunutta ja arvioitua, kun taas muu Tieto on sirpaleista ja jäsentymätöntä. Yhteistä
kaikelle Tiedolle on kuitenkin sen ylivaltava määrä ja sitä kautta sattumanvaraisuus, kontrolloimattomuus.
Sata vuotta sitten syntynyt Mika Waltari totesi Turms Kuolemattomassa:
”Paljon voi ihminen oppia, mutta ei oppi ole tietoa. Todellisen tiedon ainoat
lähteet ovat luontainen varmuus ja jumalallinen oivallus.” Opettaa, opiskella,
oppia, mutta lopullinen päämäärä on osata. Oppiminen suuntautuu sisäänpäin, mutta osaaminen on enemmän. Se yhdistää opin ja ihmisen. Se suuntautuu ulospäin, toimintaan. Osaaminen on kykyä tunnistaa ilmiöitä, ennustaa
niitä, yhdistellä hyvin erilaisia elementtejä, valita ratkaisumalleja. Osaaminen
kulkee mukanamme ilman tietoverkkojakin.
Tarvitsemme asiantuntijuudelle uuden määrittelyn. Yliopiston uusi haaste on tuottaa nuorille vanhan tiedon ja uuden tiedon yhdistämiseen tähtäävä osaaminen uutta tietomaailmaa varten. Nuorten haaste on luoda itselleen
tietoyhteiskunnan elementeistä toimintamallit tulevaisuuden rakentamiseksi.
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Psykologit sanovat, että tieto jäsentyy aivoissa alkioistaan tiedoksi sillä hetkellä kun sitä käytetään. Tiedon hyvyys riippuu assosiaatioketjujen pituudesta.
Oma osaamisemme ja muistimme eivät kuitenkaan riitä tulevan maailmamme hallitsemiseen ja innovaatioihin, vaan tarvitsemme avuksi systemaattista
muistia, tieteellistä kirjastoa. Muistia emme tarvitse menneisyyden, vaan tulevaisuuden hallintaan.
Yliopiston opettajana näen aivan entiseen malliin opettamisen, opiskelun
ja oppimisen tiellä kohti osaamista. Ei se, että tieto on jossakin, merkitse sitä,
että se osataan ja että sillä on käyttöä. Se ei merkinnyt sitä ennen eikä merkitse
nytkään. Siksi tutkijaopettajien ja kirjaston osaavaa panosta tarvitaan edelleen.
Viikin kampuskirjasto on koko olemassaolonsa ajan systemaattisesti kehittänyt vuorovaikutusta ainelaitoksiin. Jokaisella kirjaston tieteenalalla on oma
vastuuhenkilönsä, joka on sen alan asiantuntija ja samalla kirjastoasiantuntija. Tiedonhankinnan ja -käsittelyn työkaluja on kehitetty ja niiden käyttöä
opetettu laitoksien ja kirjaston omissa tilaisuuksissa.
Tämä saattaakin olla tulevaisuuden keskeinen kehittämisura, tiedonhallinnan syvällinen opettaminen, mikä onnistuu parhaiten yhdessä ainelaitosten
opettajien kanssa: olennaisten tietorakenteiden tunnistaminen ja kokoaminen,
tiedon arviointi ja väärän, vanhan ja vaillinaisen karsiminen sekä tiedon hyväksikäyttäminen työssä ja itsensä sivistämisessä. Sivistyksestä puhuessa kannattaa muistaa, että Viikin tiedekirjastorakennuksessa on myös yleinen kirjasto,
vallankumouksellinen idea sekin.
Oikeastaan mieluummin olisin kirjoittanut tämän artikkelin muutamien kymmenien vuosien kuluttua. Silloin historia olisi jo kiteytynyt, ja tässäkin
artikkelissa mainittujen tahtoihmisten työn arvo olisi entisestään kirkastunut
ja heidän kykynsä nähdä vuosikymmenten päähän eteenpäin tullut kiistatta
käytännössä todistetuksi.
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HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISET
KIRJASTOPALVELUT UUDISTUVAT
Pälvi Kaiponen

Vuonna 2006 Helsingin yliopiston konsistori teki periaatepäätöksen, jossa keskustakampuksen viisi tiedekuntakirjastoa ja Opiskelijakirjasto päätettiin yhdistää yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi 1.1.2010 lukien. Seuraavana vuonna
konsistori hyväksyi yliopiston kirjastolaitokselle 1.1.2010 voimaan tulevaksi uuden hallintojärjestelmän, jossa jokaisella yliopiston kampuksella toimisi kampuskirjasto ja kirjastojen yhteiset toiminnot hoidettaisiin keskitetysti
hallintoviraston alaisessa kirjastopalveluyksikössä. Hyväksytty päätös ei koskenut Kansalliskirjastoa, jolle jäi edelleen ns. kirjastosopimuksella sovittavia
ja Helsingin yliopiston rahoittamia palveluita. Joulukuussa 2008 keskustakampuksen kirjastolle valittiin johtaja. Yliopistolain muutoksen yhteydessä
laitoskokoihin kiinnitettiin huomiota, jotta laitoksista muodostuisi taloudeltaan riittävän suuria yksiköitä. Tällöin myös kirjastolaitoksen tilanne arvioitiin
uudelleen ja helmikuussa 2009 konsistori teki uuden päätöksen organisaatiosta. Tuolla päätöksellä perustettiin 1.1.2010 Helsingin yliopistoon yksi kirjasto-organisaatio, jonka osana muodostuva keskustakampuksen kirjasto toimii.
Ennen näitä päätöksiä kirjastolaitoksen ja tiedeyhteisön piirissä käytiin
runsaasti keskusteluja kirjastoista ja kirjastojen asemasta yliopistossa. Erityisen kiinnostuneita kirjastopalveluistaan ovat olleet ns. kirjavaltaisten alojen edustajat, joihin keskustakampuksen tieteenalat lukeutuvat. Keskustakampuksen tiedekuntien välillä on ollut kirjastopalveluiden käytössä jonkin verran
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eroja, mikä osittain näkyy niiden kirjaston organisaatiota koskevissa kannanotoissa. Tässä artikkelissa luodaan katsaus keskustakampuksen kampuskirjastoajatuksen muodostumisen vaiheisiin sekä perustamisvaihetta helpottavaan
laajaan pohjatyöhön, jota kampuksen kirjastot ovat vuosien varrella tehneet
pyrkiessään tarjoamaan tiedeyhteisölle ja opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoiset tieteellisten kirjastojen palvelut ja kehittämään niitä.

Keskustakampuksen kirjastot 1990–2009
Helsingin yliopiston ensimmäinen kirjastostrategialuonnos ”Kirjastot –
yliopiston sydän, Helsingin yliopiston kirjastojen kehittämisstrategia vuosiksi
1998–2005” valmistui vuonna 1997.1
Strategialuonnos kävi läpi laajan lausuntokierroksen, ja sitä muokattiin
lausuntojen pohjalta uudelleen yliopiston kirjastotoimikunnassa. Konsistori
hyväksyi strategian keväällä 1998. Strategiassa on luettavissa kehityssuunnat,
jotka ovat leimanneet kirjastolaitoksen muutosta ja siten myös ohjanneet keskustakampuksen kirjastojen tietä tähän päivään. Strategian suuntaviivat käynnistivät kampuksen tiedekunnissa prosessin, jossa kirjastotoimintojen kehittämiseen kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota.
Opiskelijoiden toiveena oli pitkään ollut kurssiaineistopalveluiden saaminen keskustakampuksen ydinalueelle. Tämä voitiinkin toteuttaa jo vuonna
1996, jolloin Opiskelijakirjasto muutti Leppäsuonkadulta Kaisaniemeen. Uudet tilat otettiin iloiten vastaan, ja Opiskelijakirjastosta muodostuikin kampuksen vilkkaimmin käytetty kirjasto.
Opiskelijat kuitenkin toivoivat entistä enemmän mm. tietoteknisiä palveluita, ja niinpä kirjastot aloittivat yhdessä yliopiston tietotekniikkaosaston
ja teknisen osaston kanssa oppimiskeskuksen suunnittelun keskustakampuksen alueelle.2 Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2001 ja vuonna 2003 avattiin
Opiskelijakirjaston välittömään yhteyteen Oppimiskeskus Aleksandria. Tässä
yhteydessä myös Opiskelijakirjastossa voitiin tehdä uusia tilajärjestelyjä.

1.
2.
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Kirjastot – yliopiston sydän 1998.
Toiminnallisen oppimiskeskussuunnitelman valmisteluun osallistui tiedekuntien
johtoa, opettajia ja opetuksen kehittäjiä, opiskelijoita, kirjasto- ja opetusteknologiaosaajia sekä tietotekniikan ja arkkitehtuurin asiantuntijoita. Valmistelun tueksi
mm. tehtiin opintomatka Britanniaan. Ks. Matkalla oppimiskeskukseen 2001.

Neljällä kampuksella

Aleksandrian suunnittelun yhteydessä kampuksen tiedekunnissa käytiin
vilkasta keskustelua oppimiskeskusajatuksesta ja se sai aluksi osin kriittisen
vastaanoton. Tämä näkyy mm. kirjastotoimikunnan linjauksissa, joissa oppimiskeskusten katsottiin palvelevan lähinnä ensimmäisten vuosien opiskelijoita. Myöhemmässä vaiheessa opiskelijoiden katsottiin siirtyvän tiedekuntien ja
laitosten kirjastoihin.3
Suunnittelun edetessä ja syntyneen keskustelun pohjalta voitiin myös
tiedekunnissa käydä keskustelua oman kirjastotoiminnan kehittämisestä. Se
mahdollisti tiedekuntakirjastojen palveluympäristöjen modernisoinnin mm.
siten, että tietoteknisiä hankintoja lisättiin, e-aineistojen hankinta aloitettiin ja
panostettiin informaatiolukutaidon opetukseen. Selkeimmin tämä näkyi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, jonka oppimiskeskus Minervan aloitti
toimintansa vuonna 2005.
Vuonna 1993 toteutettu yliopiston sisäinen arviointi ja sen pohjalta laadittu
arviointityöryhmän raportti 1994 sekä ensimmäisen kirjastostrategian valmistuminen näkyivät voimakkaimmin humanistisen tiedekunnan kirjastotoiminnan kehittämisessä. Tiedekunnan kirjastojen ja nykyisen Kansalliskirjaston,
humanististen alojen keskuskirjaston, työnjako herätti keskustelua jo tuolloin.
Vuonna 1997 tiedekunnassa ryhdyttiin vaiheittain muuttamaan perinteistä seminaarikirjastopohjaista laitoskirjastorakennetta kohti ns. talokirjastomallia.
Talokirjastomallissa usean laitoksen kirjastopalvelut keskitettiin toimipaikoittain kaikkia laitoksia palveleviksi. Samalla myös kokoelmien käyttörajoituksia
löyhennettiin ja lainausoikeuksia väljennettiin. Tätä kehitystä edisti osaltaan
yhteisen kirjastojärjestelmän käyttöönotto koko kirjastolaitoksessa.
Talokirjastomallissa oli ajatuksena koota kirjastot lähelle tiedekunnan oppiaineita, jotka ovat edelleenkin vuonna 2010 sijoittuneet useisiin eri kiinteistöihin keskustakampuksen alueella. Talokirjastomallin myötä koottiin lukuisia
pieniä ja usein ilman kirjastoammatillista hoitoa vailla olevia kirjastoyksiköitä
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tiedekunnan vanhimman ja suurimman yksikön, Historiallis-kielitieteellisen kirjaston, rinnalle perustettu Topelia-kirjasto
aloitti toimintansa vuonna 1998.
Erityistä huolta tiedekunnassa kannettiin siitä, etteivät opiskelijat etäänny muusta laitoksen toiminnasta. Lähikirjastopalveluilla katsottiin olevan
olennainen merkitys asiassa. Tiedekunta ei myöskään pitänyt hyvänä, että

3.

Helsingin yliopiston kirjastopalveluiden kehittäminen kirjastotoiminnan kokonaisarvioinnin pohjalta. Toimenpideohjelma 2001, 1.
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tutkimuskirjastojen ja ”työkirjastojen” välille luotaisiin rajoja.4 Hajanainen kirjasto-organisaatio osoittautui kuitenkin suurelle tiedekunnalle hankalaksi ohjata. Kirjastoalan kehityksen myötä oli järkevää keskittää tiedekunnan hallinnollista ja taloudellista ohjausta kirjastotoiminnassa. Kehitys jatkui edelleen
ja tiedekunta luopui laitoskirjastopainotteisesta kirjastohallinnosta. Vuonna
2001 perustettiin kampukselle viimeinen tiedekuntakirjasto – Humanistisen
tiedekunnan kirjasto. Kun kampuksen kirjastojen hallinnollinen rakenne näin
oli selkiytynyt, oli myös kirjastojen väliselle entistä tiiviimmälle ja erityisesti
kirjastoammatilliselle yhteistyölle luotu vahvempi pohja.

Kirjastot liikkeessä
Kirjastojen arkeen keskustakampuksella ovat kuuluneet useat muutot. Kampuksella kirjastotoimintaa keskitettiin ydinkeskustaan ja -keskustassa. Vuonna 1996 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto yhdisti kahdessa toimipaikassa toimineet yksikkönsä laitoskiinteistöön, joka suunniteltiin ja remontoitiin
kirjastotilaksi. Tämä vapautti entiset tilat Teologisen tiedekunnan kirjastolle,
joka muutti remontoituihin tiloihin vuonna 1997. Seuraavana vuorossa olivat Topelian muutot ja vuonna 2002 kieliaineiden kirjastopalvelut siirtyivät
Porthaniasta Metsätalolle. Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto muutti väliaikaistiloihin vuonna 2003 ja uusiin remontoituihin toimitiloihinsa vuonna
2004. Myös nykyisen Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston entisiin
toimitiloihin Bulevardilla yhdistettiin tiedekuntakirjastoksi kaksi laitoskirjastokokoelmaa. Lisää yhdistämisiä seurasi vuonna 2005 oppimiskeskus Minervan perustamisen myötä. Kesällä 2009 toteutuivat viimeiset muutot, kun Opiskelijakirjasto muutti uudisrakennuksen rakennustöiden alta väliaikaistiloihin,
Metsätalolle sijoitettiin kolme Humanistisen tiedekunnan kirjastoyksikköä,
joista suurin, käännöstieteen yksikkö, tuli Kouvolasta ja Svenska social- och
kommunalhögskolanin uudisrakennuksen valmistumisen myötä osa sen kokoelmista sijoitettiin Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston tiloihin. Muutoissa
ja muuttosuunnittelussa on ollut olennaisen tärkeää kirjastojen hyvä yhteistyö
yliopiston teknisen osaston kanssa. Seuraava suurien muuttojen vuosi on uuden kirjastorakennuksen valmistumisvuosi 2012.

4.
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Kirjastojen toiminnan arviointia koskeva lausunto 1993, 2.
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Kampuksen kirjastojen välinen yhteistyö ja suunnittelu
Yliopiston ensimmäisen kirjastostrategian mukaisesti kaikille kampuksille perustettiin kirjastotoimikunta. Jo tässä vaiheessa kampukset erosivat toisistaan,
sillä muiden kampusten kirjastoneuvottelukuntina toimivat kyseisten kampuskirjastojen johtokunnat. Keskustakampuksen kirjastot toimivat vuoteen 2009
asti hallinnollisesti tiedekuntiensa alaisuudessa ja Opiskelijakirjasto erillislaitoksena, joten kampukselle koottiin oma neuvottelukunta, jossa edustukset
tulivat eri tiedekunnista, Opiskelijakirjastosta sekä henkilöstö- ja opiskelijajärjestöistä. Lisäksi kampustoimikunnassa oli sen perustamisesta lähtien nykyisen Kansalliskirjaston edustus. Kampukselle osoitetulla erityisrahoituksella
kampustoimikunnalle voitiin järjestää yhteinen osa-aikainen sihteeri. Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Arto Mustajoki vuosina 1998–1999. Hänen jälkeensä tehtävässä toimivat professori Hannu Niemi vuosina 2000–2003, professori Arto Haapala
vuosina 2004–2006 ja professori Hannu Riikonen vuosina 2007–2009.
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta käynnisti kehittämissuunnitelmatyön vuosille 1999–2005. Suunnitelmassa todettiin eri käyttäjäryhmien työskentelytapojen ja käyttötarpeiden poikkeavan toisistaan, mikä tuli ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Suunnitelmassa myös edellytettiin kirjastoilta ja
tiedekunnilta ennakkoluulotonta rakenteiden uudistamista synergian, kustannusten ja laadun näkökulmasta sekä ennakoitiin verkkopalveluiden kehittymistä ja uudenlaisia osaamistarpeita kirjastoissa. Myös tilasuunnitteluun kiinnitettiin huomiota sekä korostettiin yhteisiä palveluperiaatteita ja itsepalvelun
 "  
          liskirjastopalveluihin, tutkimuskirjastopalveluihin ja oppimiskeskuspalveluihin. Samalla laitoskokoelmien ja palvelukirjastojen roolia haluttiin selkeyttää.
Kampukselle päätettiin laatia aukioloaikasuositukset ja tutkittiin painettujen
kausijulkaisujen varastoinnin ja luetteloinnin keskittämismahdollisuutta kampustasolla. Kokoelmien kasvusta tehtiin arvio vuoteen 2010 ja todettiin jatkuvan karsinnan sekä ns. historiallisen aineiston varastoinnin tarve. Kampuksen
kirjastojen kehittämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2006. Tässä suunnitelmassa linjattiin tulevaisuuden tilaratkaisujen ja hallinnollisen organisoitumisen eri vaihtoehdot, joista keskustakampuksen kampuskirjasto oli yksi.
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Yhteistyön tiivistyminen ja tiimityö
Ensimmäisen kehittämissuunnitelman valmistuttua kampuksella tiivistettiin
entisestään kirjastojen verkostomaista yhteistyötä. Vuonna 2001 tiedekunnat ja kirjastot päättivät yksimielisesti aloittaa tiimipohjaisen yhteistyön kirjastopalveluiden kehittämiseksi yli hallinnollisten organisaatiorajojen. Tiimit
koottiin 2002 ja toiminta aloitettiin yhteisellä koulutustilaisuudella. Tiimejä
perustettiin yhdeksän: kirjastonjohtajat, palvelut, tiedonhankinnan koulutus,
tiedotus, luettelointi- ja sisällönkuvailu, kokoelmat ja hankinta, elektroninen
kampuskirjasto, hallinto sekä TVT-opetus. Tiimien ensimmäinen toimintavuosi oli 2003.
Tiimitoiminnan tavoitteena oli kehittää selkeitä menettelytapoja, joiden
avulla keskustakampuksen kirjastotoimintoja voitiin yhtenäistää. Tavoitteena
oli tehtävien jaon ja työnjaon kehittäminen kirjastojen välillä, mukaan lukien
Kansalliskirjaston tarjoamat paikallispalvelut sekä kirjastorakenteen selkeyttäminen erikoistumalla ja keskittämällä toimintoja. Lisäksi tavoiteltiin osaamisen ja asiantuntemuksen yhteen kokoamista ja laajentamista, yhteistyön ja
resurssien käytön tehostamista, käytäntöjen yhdenmukaistamista ja eri kirjastojen työtapoihin ja menetelmiin tutustumista. Laajempina tavoitteina olivat
toiminnan ja tulosten laadun parantaminen sekä pitkän aikavälin taloudelliset
säästöt. Kehittämisen tuli näkyä käyttäjille entistä parempana palveluna sekä
helpompana pääsynä kirjastojen tarjoamien fyysisten ja virtuaalisten tietoresurssien äärelle. Tiimitoiminnan ohjauksesta huolehtivat kampuksen kirjastojen kirjastonjohtajat, joilla kullakin oli vastuutiimi.
Tiimitoiminnan ensimmäisinä tuloksina voi listata mm. yhdenmukaisemman viestinnällisen näkyvyyden. Toimintaa linjaamaan luotiin yhteiset eri
tiedekunnissa ja Opiskelijakirjaston johtokunnassa hyväksytetyt käyttösäännöt. Lisäksi yhdenmukaistettiin laina-aikoja, käynnistettiin lainojen perintä
ja aloitettiin yhteinen aukioloaikatiedotus. Laadittiin myös erilaisia kehittämishankkeita, kuten yhteinen kokoelmapoliittinen selvitys ja informaatiolukutaidon opetuksen suunnitelma keskustakampukselle. Lisäksi järjestettiin
yhteisiä koulutustilaisuuksia. Tärkeimpänä tuloksena voidaan kuitenkin pitää yhteisöllisyyden lisääntymistä, kun eri kirjastojen väki tutustui toistensa
työtapoihin ja toimintakulttuureihin. Tällä on ollut paljon merkitystä keskustakampuksen kirjastotoiminnan hallinnollisessa käynnistymisessä yhteisenä
kampuskirjastona.
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Kansalliskirjaston tehtävien uudelleen muotoutumisen yhteydessä todettiin molemmin puolin tarpeelliseksi jatkaa tiivistä ja perinteistä paikallispalvelujen yhteistyötä. Kansalliskirjaston tutkimuskirjastopalvelujen henkilöstö
osallistui aktiivisesti kampuksen tiimitoimintaan ja kirjaston palvelupäällikkö
oli kirjastonjohtajatiimin jäsen.

Keskustakampuksen kirjasto 2010
Vuosituhannen toiselle vuosikymmenelle siirryttäessä on edetty pitkälle niistä kriittisistä asenteista, joita vielä 1990-luvun puolenvälin aikoihin kohdistui
kirjastotoiminnan kehityssuuntaan. Kirjastojen yhdistymisen vaikutukset uhkana5 ovat muuttuneet mahdollisuuksiksi.
Uuden kampuskirjaston toiminnan laajuutta voidaan kuvata tilastoluvuin.
Keskustakampuksen kirjastoissa käyttäjiä (tiedekuntien opiskelijat sekä tutkimus- ja opetushenkilökunta) on yli 20 000, toimipaikkoja on 11 ja kirjastokäyntejä vuodessa n. 1,2 miljoonaa. Kirjaston toiminnot jakautuvat tieteenalapalveluihin, asiakaspalveluihin ja hallinto- ja kehittämisyksikköön, ja kirjaston
toimintoja kehitetään yliopiston strategian mukaisesti. Suurin kehittämishanke vuosina 2010–2012 on uuden kirjastorakennuksen suunnittelu, jonka
tunnuslauseena on ”Rakennamme tilaa tiedolle”. Tämän ohella kokoelma- ja
hankintapolitiikan laadinta osana koko kirjaston linjausta on aloitettu ja sen
yhteydessä jatketaan keskustelua kokoelmayhteistyölinjauksista Kansalliskirjaston kanssa. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään uuden kirjastorakennuksen tieteenalavyöhykkeiden muodostamiseen sekä kokoelmien että palveluiden sijoittamisen näkökulmasta. Opiskelijoiden kurssiaineistopalveluiden
turvaaminen muutosvaiheessa on myös kirjaston keskeisiä haasteita, kuten
myös palveluiden tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa.
Uusi kirjasto merkitsee myös uusia käytäntöjä ja työtapoja kirjaston sisällä. Lähes jokaisessa työyhteisössä tehtävät ovat vaihtuneet, kun väkeä on siirtynyt kampuskirjastoista kirjaston yhteisiin tehtäviin. Uuden kirjaston muodostuessa usean eri tieteenalan toimintakulttuurit6 joudutaan sulauttamaan
uusiksi yhteisiksi toimintatavoiksi. Erityisesti tämä koskee eri tieteenala- ja
tiedekuntakulttuureihin sidoksissa olleita tiedekuntakirjastoja ja niiden eri
kieltä.7

5.
6.
7.

Universitas renovata continuata 1994, 41.
Becher 1989.
Sinikara 2007a, 102–103 ja 113.
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Kirjaston muuttuminen koskettaa myös sen asiakkaita, koko yliopistoyhteisöä ja sen ulkopuolisia kumppaneita. Yuzhuo Cai on väitöskirjassaan tutkinut akateemisten yhteisöjen uudelleen organisoitumista. Uuden organisaation
luomisessa tapahtuu kaksi prosessia: erilaisten organisaatioiden yhdistäminen
ja uuden kokonaisuuden synnyttäminen. Äskettäin syntyneessä organisaatiossa henkilökunta ei ole yhtenäinen, koska siinä valitsevat vielä vanhojen yhteisöjen arvot ja erilaiset toimintakulttuurit. Tämä vaihe voi kestää pitkäänkin.8
Kuitenkin kampuksen kirjastojen pitkäaikainen yhdessä tekemisen kulttuuri
varmasti helpottaa matkaa kohti uutta ja muuttuvaa.
Uudisrakennuksen arkkitehtikilpailun yhteydessä kampuksen kirjastot
muotoilivat yhteisen näkemyksen tulevaisuuden tavoitetilasta. Tavoitteena on,
että rakennushankkeen valmistuttua keskustakampuksen kirjasto on kaikilla
edustamillaan tieteenaloilla opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-,
opiskelu- ja työskentely-ympäristö, jossa moderni teknologia ja arkkitehtuuri
tukevat kirjaston perus- ja erikoispalveluja.
Eräässä kampuksen tiimikoulutuspäivässä professori Arto Haapala, tuolloinen keskustakampuksen kirjastoimikunnan puheenjohtaja, näytti esityksensä lopuksi kuvan taideteoksesta, jossa kuva näkyi sumun takaa. Tämä kuvasi
hyvin muutosta ja matkaa kohti tulevaa. Hälvenevän sumun keskellä erotamme jo ääriviivoja ja yhteisellä tiedolla, taidolla ja osaamisella suunnistamme
kohti vuotta 2012.

8.
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Cai 2007, 34–35.

LÄÄKETIETEEN TUTKIJA
KIRJASTON KÄYTTÄJÄNÄ
Seppo Meri

Tiedon hankinta on tutkijan elinehto. Ennen se vaati erityisiä ponnistuksia.
Vanhasta ”dig it” -ajasta, jolloin tieto kaivettiin kirjastotunneleiden onkaloista, on siirrytty ”digit”-aikaan, jolloin tieto saadaan lähes reaaliajassa napin
painalluksella oman tietokoneruudun itsepalvelutiskiltä. Tuskinpa monikaan
tutkija enää kaipaa aikaa, jolloin piti jonottaa vuoroaan saadakseen viikottaisen ”Current Contents”-julkaisun lehtien sisällysluetteloista nähtäväkseen ja
juosta kirjastoon etsimään varsinaista julkaisua. Aktiivisesta tiedonhausta on
siirrytty aikaan, jolloin tieto tulvii päälle, ja keskeiseksi toiminnaksi on muuttunut halutun tiedon esiin seulominen.
Tieto on kuin infektio. Infektiot leviävät nopeasti, tarttuvat ihmisiin ja jättävät muistijäljen immuunijärjestelmään, niin ettei samaa tautia saada toistamiseen. Mutta infektioitakin on erilaisia, toiset iskevät uhriinsa rajummin,
toiset lievemmin. Tietokin kyllä leviää. Etenkin jos kyse on jostain dramaattisesta asiasta, jolla on painoarvoa ihmisen mielessä. Ideaalitapauksessa asiallinen tieto saavuttaisi sitä tarvitsevat, liimautuisi kiinni eikä unohtuisi. Paljon
on toisaalta sellaista, jonka ei tarvitsisi mieleen tarttua ja ihan liian paljon sellaista, joka ei tartu vaikka pitäisi. Suureksi osaksi tämän inhimillisen vajavaisuuden vuoksi tarvitsemme kirjastoja – ne tuovat meille tiedon ja muistavat.
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Kirjastojen perustoiminta on pysynyt samana jo vuosituhansia (kuva 1). Aleksandrian kirjaston tuhoutuminen aikanaan (v. 48 eKr) oli suuri tragedia. Caesarin joukkojen sanotaan polttaneen vahingossa Aleksandrian kirjaston omia
laivoja tuhotessaan, jotteivät egyptiläiset vastustajat pääsisi laivoihin käsiksi.
Nyt ei kuitenkaan kukaan tunnu itkevän sen perään, ettei kirjastoissa, ainakaan
lääketieteellisissä kirjastoissa, enää ole kirjoja. Toisaalta kirjastoihin ei enää
juuri ole tarvetta mennä, sillä tieto on sormenpäissä ja tietokoneiden kuvaruuduilla. Mihin kirjastoja, ainakaan kirjastorakennuksia, siis enää tarvitaankaan?
Entisestä Pukevan talostakaan ei tullut Lukevaa, tuli Kaisa-talo. Rakennuksille
voidaan ryhtyä miettimään uusia käyttötarkoituksia, esimerkiksi opetukseen.

Kuva 1. Muinaisessa Egyptissä kirjallinen tieto siirtyi hieroglyfeissä. Paitsi huikeaa kirjallista ilmaisua egyptiläisillä oli vaikuttava lääketieteen taso. He mm. pystyivät luomaan yhdistelmiä ihmisestä ja eläimestä. Kirjoittamisen ja tiedon jumalalla Thothilla oli ibis-linnun pää ja ihmisen vartalo (vasemmalla). Tämän päivän lääketiede yltää
parhaimmillaan osittaiseen kasvojen siirtoon (oikealla). Sitä millä egyptiläiset ratkaisivat elin- ja kudossiirtojen hyljintäongelmat ei ole vielä kyetty ratkaisemaan. Tiedon
ja mielikuvituksen rajojen hakeminen ei ole vierasta nykyajallekaan. Lähteet: Wikipedia, The Daily Telegraph.
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Dig it
1980-luvulla väitöskirjatyötä tekevän kirjallisuuden haku poikkesi huomattavasti tämänpäiväisestä. Kirjastojen käyttö oli vaativaa, eikä elektronista tietojenkäsittelyäkään ollut ennen kuin tulivat kaiken mullistaneet (ja läntisen
maailman kahtia jakaneet) käyttöjärjestelmät MS-DOS ja Mac 1.0. Lääketieteen opintoihinkin kuului kirjaston käytön kurssi. Silloisen lääketieteellisen
keskuskirjaston käytävät sijaitsivat Meilahden Hiltonin kellarissa päivänvalon
ulottumattomissa (kuva 2).

Kuva 2. Terkko ennen ja nyt. Lähde: Terkon kotisivut. Kuva oikealla: Jussi Tiainen

Kirjastoon mentiin, ja sen loputtomilla käytävillä kierreltiin karsinasta toiseen.
Jollei olisi tiennyt, olisi voinut kuvitella olevansa vankiholveissa, joissa rotat
juoksentelevat pitkin käytävien viereisiä viemäreitä. Siellä kuitenkin saattoi
juosta vastaan leikkauksessa avustava tai leikkaukseen menossa oleva kirurgi,
joka haki viimeisintä, vastikään edellisen vuoden aikana julkaistua tietoa meneillään tai tulossa olevasta leikkauksesta. Jotkut himotutkijat viettivät enimmän aikansa kirjaston tunneleissa. Yksi selviämisen edellytyksiä oli alle 170 cm
pituus, sitä pidempien päät saattoivat muksahdella tunneleiden matalampien
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osien katossa oleviin betonipalkkeihin, jotka kannattelivat päällä olevia 15 kerrosta potilasosastoja. Koville se otti.
Haasteista suurempi oli kuitenkin saada selvää kirjaston kryptisistä koodimerkinnöistä, sen ajan hieroglyfeistä. Niitä löytyi puhelinluetteloiden kaltaisista paksuista opuksista muutamaan harvaan paikkaan piilotettuina. Tämän
jälkeen haettiin karsinoiden päissä olevista ohuemmista koodikirjasista tarkemmin halutun lehden nimi ja sijaintipaikka. Kun paikka sitten löytyi, huomasi usein aukon juuri sen numeron kohdalla, jota oli etsinyt. Joku muukin oli
ollut samaa aarretta etsimässä, mutta ehtinyt ensin. Saattoi olla naapurihuoneen kaveri. Aukkojen lukumäärästä näki, millä lehdellä oli impaktia.
Jos kirja tai lehden numero löytyi, sen kanssa mentiin asiakastiskille, jossa viehättävät leidit – tai lisätienestejä hankkivat (humanisti)opiskelijakollegat – ottivat kirjan takakannesta lapun, laittoivat leimoja ja vaihtoivat toisen
lapun tilalle, josta näki palautuspäivän. Lehden tai kirjan sai pariksi viikoksi
lainaan, ellei se sattunut olemaan sen verran tuore, ettei lainaus vielä ollut sallittua. Tuoreista lehdistä sai ottaa valokopioita. Aluksi tosin siihenkin tarvittiin koulutetun henkilökunnan apua. Koneet tarvitsivat kortin. Ne reistailivat
ja niillä oli omia oikkujaan, jotka oppi tuntemaan vasta ajan kanssa. Kun löysi hyvän kopiokoneen, sen luokse kulki pidemmänkin matkan. Joku ovela oli
onnistunut muokkaamaan korttiaan niin, että sillä pystyi ottamaan kopioita
liki loputtomiin. Jollei lainattua kirjaa palauttanut ajoissa sai karhukirjeitä ja
pahimmassa tapauksessa lainauskiellon. Eräät jollain kummallisella keinolla
kuitenkin onnistuivat täyttämään oman huoneensa kirjastosta lainatuilla kirjoilla ja lehdillä. Näin jälkeenpäin ymmärtääkin, miksi kirjaston henkilökunta aika ajoin kävi tervehdyskierroksilla tutkijoiden työhuoneilla. Nyt nämäkin
inhimilliset kontaktit ovat jääneet vähemmälle.

Current Contents
Aikaansa seuraavilla tutkijoilla oli omat salaiset työkalunsa. Nämä olivat lehtiä tai kirjoja, joissa oli muiden lehtien sisällysluetteloita. Niitä tuli viikoittain,
kuukausittain ja vuosittain. Viikoittainen sisällysluetteloiden luettelo – Current Contents – oli varsinainen aarre (kuva 3). Se oli ohuelle kahisevalle riisipaperille painettu lehdykkä, johon mahtuivat kaikki viikon aikana ilmestyneiden
lehtien artikkeleiden otsikot ja kirjoittajat. Mukana oli myös hakuosio, josta
muutamakirjaimisin koodein löysi oman lempiaiheensa (com - comp - compl).
Laitoksilla organisoitiin Current Contents -”lehdykkä” kiertoon kanteen niitatun nimilistan mukaan – vasemmalla oli konekirjoitettu lista ja oikealle sai laittaa allekirjoituksen, kun oli onnistunut siirtämään lehden, ja vastuun, listalla
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seuraavalle. Listasta kävi kätevästi ilmi kunkin ”ranking”-asema. Nuorimmille
listan loppupäässä tuore kirjallisuus tarkoitti eri asiaa kuin listan alkupäässä
oleville. Mutta tyytyväinenhän sitä sai olla, jos ylipäätään tähän arvokkaaseen
lehdykkään pääsi käsiksi. Se nimittäin unohtui helposti vanhempien hajamielisten tutkijoiden kammareihin.

Kuva 3. Current Contents. ISI.

Vuosittain ilmestyi kirjoja, joihin kerättiin avainsanojen mukaisessa järjestyksessä ja toiseen kirjoittajien mukaisessa aakkosjärjestyksessä kaikki (!) edellisen vuoden aikana julkaistut artikkelit. Kirjojen muuttuessa paksummiksi
ja paksummiksi ja täyttäessä hyllyjä jo itsessään, oli ilmeistä, että jossain vaiheessa olisi muutoksen tapahduttava. Kirjasinkoon pienentämisen ja sivujen
ohentamisenkin raja tuli vastaan. Tarkkanäköisyys oli yksi tieteellisen menestyksen salaisuuksia.
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Perjantait
Lehtien ilmestymisaikataulut rytmittivät tutkijoiden viikkoaikatauluja. Aina
perjantaisin serobakteriologian laitoksella tutkijoilla oli tapana puolen päivän
jälkeen kerääntyä kirjastoon (silloin laitoksilla oli vielä omiakin kirjastoja) istuksimaan nahkasohville lueskelemaan uusia lehtiä. Kirjaston henkilökunta,
eli legendaariset ystävämme Jaska Jokinen tai Aila Koponen, olivat keränneet
viikon aikana tulleet lehdet ja laittoivat ne nätisti aakkosjärjestykseen hyllylle.
Vaati poikkeuksellisia neuvottelutaitoja, ellei peräti pientä voitelua, että lehden olisi saanut nähdä jo ennen perjantaita. Lehtien kimppuun käytiin samalla
innolla kuin joululahjoihin. Näissä lehdissä oli koko tieteen silloinen maailma.
Lehdet silmäiltiin kannesta kanteen. Kun ei seurannut pelkästään omia avainsanoja, saattoi aina oppia jotain uuttakin.
Vaikuttavimmista jutuista käytiin keskustelua kollegojen kanssa ja saatettiin jopa ideoida uusia eksperimenttejä. Nykyään täytyy olla eläkkeellä tai
merkittävän alityöllistetty, jos vielä ehtii tai viitsii kahlata läpi lehtien sisällysluetteloita. Harvoin kokee enää tämäntapaista yhteistä löytämisen iloa kirjallisuuden parissa, kun kukin naputtelee tahollaan PubMedistä tai JournalNavigatorista avainsanoilla etsittyjä artikkeleita. Kun nykyisin katsoo sisään
Meilahden kampuskirjasto Terkon koko talon korkuisesta lasiseinästä, näkee
kirjastossa harvoin enää kollegoja lehtiä lukemassa. Onneksi siellä on sentään
nuoria opiskelijoita omia tai lainattuja tenttikirjojaan lukemassa tai kavereitaan tapailemassa. Tosin onhan joku medisiinariksi aikonut oikaissut tämänkin vaiheen.

Closed access
Aleksandrian kirjastoon hankittiin materiaalia pysäyttämällä Rhodokselle ja
@ 
       
 
   Q   
kopioitiin Aleksandriassa ja alkuperäiset kirjat pyrittiin palauttamaan omistajilleen. Systeemi ei paljoa poikkea tämän päivän konsortiohankinnoista, mm.
FinELibistä, joissa kultakin kustantajalta pyritään mahdollisimman kattavasti
ja edullisesti hankkimaan kustantajan koko tuotanto valtakunnallisesti käytettäväksi. Ongelmaksi vain muodostuvat alati nousevat hinnat, etenkin sen jälkeen kun asiakkaat on saatu ”koukutettua”. Yksittäisten käyttäjien kannalta
järjestelmä kuitenkin toimii ja siihen ollaan tyytyväisiä. Onnistuneet tilaukset
saavat asiakkaat vaativammiksi. He odottavat, että kaikki materiaali on saatavissa verkossa – ja ilmaiseksi. Suunnatonta ärtymystä herättävät artikkelit,
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joiden saamiseksi pitää kaivaa lompakosta luottokortti ja naputella numerot
verkkoon.
Lääketieteen alalla etenkin monet kliiniset julkaisut ovat maksullisia, varsinkin ne, joilla on hoidollista arvoa. Yksi tulevaisuuden suurimmista ongelmista voikin olla kamppailu vapaasti saatavilla olevan, open access -tyylisen, ja
maksullisen kirjallisuuden välillä. Voi ennustaa, että osa kirjallisuudesta tulee
olemaan vain maksukykyisten ja -haluisten saatavilla. Muiden osalta kyseessä
onkin closed access. Ehkä neuvoksi ja käyttäytymismalliksi voisi ottaa tavan
olla viittaamatta mihinkään artikkeliin, jonka nähtäville saaminen edellyttää
kohtuutonta vaivaa tai maksua. Kaikkeen ei kirjastoilla eikä konsortioillakaan
ole varaa. Kustantajien kannalta kyse lienee myös asiakkaiden maksukyvyn titraamisesta. Hintoja hilataan ylös kunnes kipukynnys tulee vastaan.

Tutkijan toiveet
Nykyinen Meilahden kampuskirjasto Terkko tarjoaa enemmän palveluja kuin
tutkijat tietävät tarvitsevansakaan. Meilahden kampuksella työskentelevien
onneksi kirjasto on ollut aikaansa edellä ja pitänyt käyttäjänsä tietoisina elektronisista palveluista ennen kuin niitä on osattu kaivata. Näitä palveluja esittelee toisaalla tässä kirjassa Jukka Englund. Hän on ollut avainasemassa lääketieteen alan elektronisten palvelujen tarjonnan kehittämisessä. Hakuja voi
tehdä mielin määrin, arvioida omaa ja muiden tutkimusta ja luoda omia pro  X   Z      #  
(kuva 4). Paitsi että arvonsa tuntevat tutkijat mielellään jatkossakin katselevat
nousevia käyriään, on siteerausanalyyseistä apua virkojen haussa – anteeksi,
työsuhteiden solmimisessa – ja erilaisten tutkimusinstituutioiden numeerisissa arvioinneissa.
Kirjastoilta odotetaan jatkossakin kattavaa tietovalikoimien ylläpitoa ja
monipuolisten tietopalvelujen tarjontaa. Merkittävä tehtävä on pystyä kamppailemaan lisääntyvää misinformaation (väärät ja harhaanjohtavat tiedot, referoimaton materiaali, piilomainonta, roskapostit ym.) levitystä vastaan ja hallitsemaan tietotulvaa. Pelkkiä lääketieteen julkaisusarjoja on tällä hetkellä yli 10
000. Tulevaisuudessa tutkijat ja opettajat haluavat kirjastoissa työskenteleviä
alan ammattilaisia mukaan tutkimus- ja opetustiimeihin, auttamaan tiedonhallinnassa, kuvamateriaalien, videoiden ja uusien tietomuotojen käsittelyssä,
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ehkä myös tilastollisten analyysien ym. teossa. Persoonallinen lääketiede on
tulossa. Ehkä kirjastojen palvelutkin tulevat enemmän personoiduiksi, kuten
myTerkko-käyttöliittymän esimerkki osoittaa. Digiaikaan siirtyminen on valitettavasti merkinnyt, että inhimilliset kontaktit ovat jääneet vähemmälle. Yleisesti ottaen kirjastoissa kuitenkin työskentelee sen verran mukavaa porukkaa,
että heitä tapaisi mielellään useamminkin.

"[Q     \]\ ^]_ _ `# q    
julkaisemat artikkelit, oikealla viimeisten 20 vuoden ajalta viittaukset tutkijan artikkeleihin. Yläkulmassa näkyy myös tutkijan näkyvyyttä kuvaava ns. Hirsch-indeksi (tutkijan niiden julkaisujen määrä n, joihin on viitattu vähintään x n).
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GEOLOGIN KIRJASTO
Outi Hyttinen

Olen geologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa, Kumpulan kampuksella. Tutkimusaiheenani ovat savi- ja silttirikkaat sedimentit, jotka ovat
kerrostuneet kahden Itämeren vaiheen – makeavetisen Baltian jääjärven ja
murtovetisen Yoldiameren – käännekohdassa, noin 11 000 vuotta sitten. Geologille tämänkaltainen ajankohta ei ole muinaisessa menneisyydessä, vaan tapahtunut vain hetkinen sitten. Perspektiiviä aikakäsitykseen tuovat kanssani samassa huoneessa istuvat, kallioperään liittyvistä aiheista väitöskirjaansa
tekevät tohtorikoulutettavat: heidän tutkimuskohteensa liittyvät eri puolilla
maapalloa noin 3 miljardia vuotta sitten käynnissä olleisiin tapahtumiin. Eräs
geologian perusajatuksista onkin, että nykyisyys on avain menneisyyteen. Tällä
hetkellä maankuorta muokkaavat prosessit ovat olleet olemassa jo maapallon
alkuvaiheista lähtien.

Geologi kirjaston käyttäjänä
Geologia perustuu havaintoihin luonnosta. Valtaosin tutkimuksessa käytetään uutta tutkimustietoa ja tuotetaan sitä itse kenttähavaintojen tai erilaisten aineistoanalyysien avulla. Laajat viitetietokannat ja kattava tarjonta oman
tieteenalan julkaisuista sähköisessä muodossa ovat itsestäänselvyys, jota ilman uusien julkaisujen tuotto hidastuisi. Jos kohde, näyte tai havaittu ilmiö
on kuvailtu huolellisesti, ei kuitenkaan kuvauksen ikä sinänsä vaikuta tiedon
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käyttökelpoisuuteen. Vaikka datan tulkinta ei olisi enää alkuperäisen ajatuksen kanssa yhtenevä, on myös tarkkuudella laadituista vanhoista julkaisuista,
valokuvista, kartoista, kenttämuistiinpanoista ja muusta vastaavasta materiaalista apua nykypäivän tutkijalle. On tilanteita, jolloin halutaan tarkasti tietää, miten ja mistä tietty muodostuma tai tapahtuma on ensi kerran kuvattu.
Muutoksia jossakin ilmiöissä – vaikkapa jään reunan asemassa tietyllä paikalla
– voidaan vanhojen havaintojen avulla jäljittää taaksepäin. Samoin on tilanteita, joissa esimerkiksi sedimenttikerrostuma on kaivettu pois tai kalliopaljastuman päälle on rakennettu. Tällöin kirjallinen aineisto saattaa olla ainoa
käytettävissä oleva tieto. Itse olen havainnut tämän tutkiessani savikerrostumia Etelä-Suomessa – 1920- ja 1970-luvuilla tehdyt julkaisut ovat arvokkaita
resursseja, sillä tiilitehtaiden määrä on vähentynyt hyvin voimakkaasti, eikä
samankaltaista rautateiden ja teiden rakentamista maaperäkerrostumia hyvin
paljastavine leikkauksineen enää oikein ole.
Edellä mainitun kaltaisen aineiston löytäminen on välillä haastavaa. Julkaisu saattaa olla niin iäkäs, ettei sitä löydy tietokannoista, tai sen tyyppistä aineistoa että saatavuustiedon löytäminen on vaikeaa. Vanhemmista julkaisuista
ei välttämättä edes ole olemassa kattavia kokoelmia, sillä niiden levitys on perustunut paljolti henkilöiden tai laitosten väliseen julkaisuvaihtoon. Tällaisessa
toiminnassa kertyneet eripainoskokoelmat ja muut aineistot eivät ole välttämättä säästyneet nykypolvelle, tai niiden sisältöä ei ole luetteloitu mihinkään.
Aineiston säilytyspolitiikka onkin tärkeä asia: kirjasto ei voi olla eläköityneiden professoreiden kirjahyllyjen sisällön loppusijoituspaikka, mutta jonkinlainen ”epämääräisten aineistojen” säilytysmahdollisuus täytyy olla olemassa.
On vaikea arvioida, mikä on relevanttia tietoa kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä tai miten ylipäänsä silloin ajatellaan, esimerkkinä geologiassa hyvin keskeinen laattatektoniikkateoria, joka on peräisin vasta
1970-luvulta. Pelkkä nykyiseen aineiston käyttöasteeseen perustuva säilytyspäätös ei siis ole suositeltava, etenkin kun huomioi tieteen taipumuksen palata
säännöllisin väliajoin esittämään uudelleen vanhoja ajatuksia. Myös tieteellisten lehtien ja sarjojen ”varmuuskopiointi” paperisessa muodossa tuntuu kannatettavalta ajatukselta. Se, onko varastoitu aineisto jossakin keskusvarastossa, josta se toimitetaan skannattuna käyttäjälle, vai voiko sitä mennä tutkimaan
itse, ei ole kaikkein keskeisin kysymys.
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Muuttunut käyttötarve
Itse kirjastorakennuksessa käyminen on omalta osaltani harventunut siirryttyäni perustutkinto-opiskelijasta jatko-opiskelijaksi. Myös käytön painopiste
on siirtynyt kirjoista tieteellisiin lehtiin, ja niissä ennen kaikkea sähköisessä
muodossa saatavilla olevaan aineistoon. Varsinaisia painettuja julkaisuja joita säännöllisemmin itse kirjastossa käytän, ovat lähinnä käsikirjatyyppiset kokoomateokset, kokousjulkaisut ja sellainen lehtiaineisto, jota ei ole saatavilla
elektronisessa muodossa.
Tämä ”näkökulman kaventuminen” huolestuttaakin minua. On selvää, että aineistoa jota ei löydy internetistä kirjastojen tarjoamien kanavien kautta
tai muutoin, käytetään vähemmän (tai ainakin vähemmän halukkaasti) kuin
aineistoa joka täytyy käydä lainaamassa tai kopioimassa, kenties vielä jostakin muualta kuin omasta kampuskirjastosta. Tässä suhteessa helposti käytettävä ja nopea kaukopalvelu on hyvin tärkeä lisä kirjaston tarjontaan. Ehkäpä
open access -julkaisemisen yleistyminen tarjoaa myös helpotusta tilanteeseen.
Tieteellisen tutkimuksen jakautuminen yhä useampiin ja entistä syvemmälle meneviin osa-alueisiin on tehnyt tieteenharjoittajista riippuvaisia erilaisista hakukoneista. Näen kirjaston kanavarakennelmana, joka ohjaa suurta tietomäärää pienempiin, helpommin hahmotettaviin uomiin. Nämä uomat
on varustettu informatiivisin nimin, jotta vesillä liikkuja tietää mihin aihealueeseen on juuri lipumassa. Uomat jakaantuvat edelleen pienempiin kanaviin
ja puroihin, jotka saattavat olla välillä yhteydessä toisiinsa ja välillä kulkevat
omia teitään. Ajatus kirjastosta tiedon porttien vartijana pätee hyvin: ei tiedon
piilottajana, vaan tiedon hillitsijänä, jottei tutkija hukkuisi kaulaansa syvemmälle. Tässä kanavarakennelmassa yliopiston laitoksilla on patovallin rooli:
ne päättävät paljolti siitä, kuinka paljon vettä systeemiin tulee, eli minkälaisia
aineistoja kirjastoon hankitaan.

Esimerkki kirjaston käytöstä omassa tutkimuksessani:
Baltian jääjärven purkautumissedimentit Suomenlahdella
Artikkelin tausta-aineistoksi hain tietoa itse tutkimusmenetelmästä (acoustic
sounding) ja aiemmista tutkimuksista Itämeren alueella (Baltic Sea). Tärkeää oli myös aikajakso eli viimeisimmän jääkauden loppuvaihe (Late Weichselian) sekä itse tapahtuma, Baltian jääjärven purkautuminen (Baltic Ice Lake;
drainage, sediment). Lisäksi tiedossani oli Saaristomeren ja Olkiluodon alueella samalla menetelmällä tehtyjä tutkimuksia (tekijöinä esimerkiksi Virtasalo,
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Kotilainen ja Hutri) sekä Suomenlahden alueen pohjasedimenteistä kertovia
yleisiä kuvauksia (tekijänä esimerkiksi Winterhalter).
Pian huomasin, että aiheen kannalta hyviä julkaisuja näyttivät olevan
muun muassa Marine Geology, Sedimentology sekä Bulletin of the Geological
Society of Finland (kaksi ensimmäistä kansainvälisiä julkaisuja, kolmas kotimainen). Tällaisesta lähtötilanteesta pystyin Helsingin yliopiston kirjastojen
tietokannoissa laajentamaan hakuja etsimällä kirjoittajien muita artikkeleita,
tutkimalla tarkemmin aihepiiriin liittyvää aineistoa julkaisevia lehtiä, katsomalla missä myöhemmissä töissä oli viitattu lukemiini artikkeleihin sekä menemällä vanhempaan aineistoon lähdeviitteiden avulla. Näin sain tietoa merenpintaa korkeammalle patoutuneiden jääjärvien purkautumisista eri puolilla
maapalloa, veden pinnan laskun vaikutuksista sedimenttien kerrostumiseen,
Itämeren alueen kerrostumien tyypillisistä piirteistä, altaan batymetriasta sekä Baltian jääjärvestä.
Osa aineistosta löytyi helposti sähköisessä muodossa, mutta vietin paljon
aikaa myös Kumpulan kampuskirjastossa kopiokoneen ja skannerin äärellä.
Samoin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tietoaineistoista oli paljon apua.
Artikkelin kirjoitusvaiheessa hyödynsin vielä viitteidenhallintaohjelmaa lähdeluettelon laatimisessa. Jos artikkeli julkaistaan, päätyy se kustantajan wwwpalvelun kautta viitetietokantoihin, ja lisäksi yliopiston julkaisuarkistoon. Tieto julkaisusta tulee löytymään myös yliopiston julkaisutietokannasta.

Ajatuksia tulevaisuudesta
Minulla ei ole tarjota uusia, mullistavia visioita tai asiantuntevaa näkemystä
kahdenkymmenen vuoden päähän. Mielessäni on kaksi kehityssuuntaa, jotka
     
   { 
     
hankkimaan mahdollisimman kattavat kokoelmat sellaisesta aineistosta, jota
ei sähköisessä muodossa ole saatavissa, tai jota ei ole sellaiseksi kannattavaa
siirtää. Geologiassa tämä voisi tarkoittaa vaikkapa eripainoksia, materiaalia
harvinaisemmilla kielillä, vanhoja julkaisuja, karttoja, käsikirjoja yms. Näin
kirjastolaitos parantaisi tiedon säilymistä. Tutkimusprojekteille voitaisiin tarjota mahdollisuutta varastoida myös projektin dataa varmaan talteen. Samaan
aikaan kirjaston toinen painopiste olisi nykyiseen tapaan elektronisessa kirjastossa, jossa eri tieteenalojen aineistoja olisi kattavasti tarjolla, ja johon julkaisuarkiston muodossa tallennettaisiin nykyisin tehtävää tutkimusta.
Toisessa visiossa ehdotan osittaista suuri on kaunista -ajatuksen hylkäämistä. Siirtyköön kirjasto takaisin aihespesifeihin, laitoksille sijoitettuihin yksiköihin ja tämän lisäksi ylläpidettäisiin koko yliopistolle yhteistä elektronista
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kirjastoa kuten ensimmäisessäkin skenaariossa. Laitoksilla tai jopa osastoilla olisi informaatikko/tiedottaja, joka vastaisi julkaisutietojen tallennuksesta, tietoaineistojen hankinnasta ja saatavuudesta, tiedottamisesta laitoksen
toiminnasta jne. Tässä tarjoutuisi myös mahdollisuus tehdä aktiivista tutkimustyötä, joko informaatiotutkimukseen tai laitoksen tieteenaloihin liittyen,
riippuen asianomaisen henkilön omasta taustasta. Itse kirjastorakennus voisi
tällöin muuttua enemmän erilaisia työtiloja, tietokonepisteitä tai muuta sen
tyyppistä toimintaa tarjoavaksi monitoimitilaksi, jossa olisi tukipalveluita lähtien tiedonhankinnasta aina tieteelliseen kirjoittamiseen tai esiintymiskoulutukseen. Varsinainen kirjaston tiloissa oleva aineisto voisi rajoittua kurssikirjoihin ja hakuteoksiin.
Toivon, että suurten linjojen äärellä ei unohdeta pieniä parannuskohteita.
Kirjaston käyttäjänäkökulmasta on täysin perusteltua kysyä, miksi esimerkiksi
Helsingin yliopiston kirjaston HELKA-kokoelmaluetteloa ei ole vielä korvattu
asiakasystävällisemmällä systeemillä ja että miksi Helmet-kirjastoissa hyvin
toimiva aineiston palautusmahdollisuus mihin tahansa toimipisteeseen ei ole
toteutunut Helsingin yliopiston kirjastoissa. Valtaosalle palvelujen käyttäjistä sujuvuus, selkeys ja helppous ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia, ja pienet epämukavuudet saattavat viedä huomiota yleiseltä toiminnan korkealta
tasolta.
Riittävien taloudellisten resurssien takaaminen kirjastolaitokselle on erittäin tärkeää. Voidaan ajatella, että kaikki tutkinnot ja julkaisut ovat osin myös
kirjastojen tekemää tulosta. Kirjastosta on tulevaisuudessakin löydyttävä monipuolista osaamista ja tiivistä yhteistyötä laitoksiin, jotta opetuksen ja tutkimuksen tarpeet huomioidaan riittävän yksilöllisesti ja toimitaan yhdessä
tuumin. Helsingin yliopiston kirjaston henkilökunta on ollut erittäin ammattitaitoista, motivoitunutta ja innolla mukana tarjoamassa varusteita löytöretkelle uuteen tietoon. Kirjastolaitos ei ole olemassa tai toimi itsensä vuoksi, vaan
tukeakseen yliopiston kolmea tehtävää. Jos kattavia tietovarantoja opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille ei ole tarjolla, ei Helsingin yliopisto ole tulevaisuudessa eurooppalaisten yliopistojen kärkijoukossa.
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OPISKELIJA TARVITSEE TIETOA JA TILAA
Rita Jailo

Kirjasto on opiskelijalle elintärkeä palvelu. Sieltä haetaan tenttikirjat, istutaan
yötä myöten valmistautumassa tentteihin ja kirjoittamassa esseitä, kohdataan
kaverit ja joskus vain oleillaan rauhoittavassa ympäristössä. Kirjasto muuttuu
jatkuvasti tietoyhteiskunnan muutosten mukana, mutta yliopistokirjastot ovat
siinä kiitollisessa asemassa, ettei niiden tarvitse huolehtia käyttäjäkuntansa
säilyvyydestä – tutkijoiden lisäksi myös yliopistonuoriso lukee ja kirjoittaa uskollisesti vuodesta toiseen.

Kirjaston monet roolit
Monen yliopisto-opiskelijan taustalla on oma lähikirjasto, jolla on ollut tärkeä
rooli koululaisen kiinnostuksen herättäjänä. Yliopistokaupungeissa myös yliopistokirjasto on voinut tulla tutuksi jo ennen opintojen aloittamista. Oli kirjastotaustaa tai ei, opiskelijan kirjastoon kohdistuvat tarpeet voidaan kuvata
helposti: opiskelija on tyytyväinen kun kirjasto toimii. Kirjaston toiminnan
kautta voidaan tukea opiskelijoita monin eri tavoin, ja myös opiskelijat arvostavat hyvin toimivaa kirjastoa. Artikkelissa pyrin tuomaan esiin ajatuksia siitä,
millaisia palveluita kirjastot voisivat tuottaa, ja millaisia toiveita opiskelijoilla
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on.1 Näkökulmia on kuitenkin yhtä monta kuin käyttäjiä: siksi yksittäistä tekstiä tärkeämpi asia on jokapäiväinen keskustelu kirjaston käyttäjäkunnan kanssa.
Yliopistokirjastot lunastavat paikkansa erityisesti opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavien aineistojen saatavuuden turvaajina. Mielestäni en liioittele
sanoessani, että yliopistokirjastoilla ja niiden käytettävissä olevilla kokoelmilla
on keskeisin merkitys juuri perustutkinto-opiskelijoille. Erityisesti uudet opiskelijat ovat riippuvaisia heitä lähellä olevista palveluista. Kun oppiala on vielä
uusi ja kirjallisuuden kanssa ollaan tutustumisvaiheessa, lähellä olevat ja helposti löydettävät palvelut sekä tiedonhaun oppiminen ovat tärkeässä asemassa.
Opiskelijoiden kannalta on tärkeää, että yliopiston kirjastoille jakama rahoitus
pysyy vakaana ja saadut varat pystytään ohjaamaan kirjastojen sisällä niin, että ne tukevat kirjaston palvelevaa roolia. Tässä yhteisessä edussa voisi aueta
myös opiskelijoiden ja kirjaston yhteinen vaikuttamisintressi.
Kirjasto on opiskelijalle palvelu, mutta samalla se tarjoaa silmät ja kädet
tutustua tieteen maailmaan. Hannele Koivunen toteaa, että ”ei ole olemassa
tiedontarvetta, vaan merkityksen luomisen tarvetta”.2 Opiskelija luo ja uusintaa jatkuvasti minäkuvaansa oppivana ihmisenä, ja tällöin kirjasto on rajaton
tiedon kenttä, merkittävä paikka ajassa liikkuvalle ihmiselle. Yliopistokirjasto tekee opiskelijasta akateemisen yhteisön jäsenen sekä tietoyhteiskunnan
kansalaisen.
Toisaalta valtava tiedon määrä pakottaa opettelemaan jäsentämistä. Tämäkin on keskeistä kirjaston tarjoamaa osaamista, joka valtaa alaa kaikkialla.
Myös opiskelijat elävät ympäristössä, jossa tiedon määrä on valtava ja sitä on
pakko suodattaa. Pelkkä tiedon määrä ei kuitenkaan automaattisesti kasvata mediakriittisyyteen. Tarvitaan yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista.
Valitsin tähän artikkeliin kolme kirjastoon ja opiskelijoihin liittyvää teemaa. Kirjasto sosiaalisena tilana liittyy kirjaston rooliin akateemisen kansalaisen kasvussa. Kirjaston tarjoama tuki opinnoissa edistymiselle on tarpeen
opintoaikojen rajauslain ja läpivirtausodotusten maailmassa. Esteettömyyden
käytännöissä pyrin esittämään joitain mahdollisuuksia kirjaston käytön helpottamiseksi koko kirjastojen käyttäjäkunnalle.

1.

2.
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Olen käyttänyt tekstissä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa syksyllä 2008 toteutettua kirjaston käyttöön liittyvää kyselyä, johon vastasi 877 opiskelijaa eri tiedekunnista.
Koivunen 1995.
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Kirjasto yhteisönä
Kirjasto on sosiaalisen kohtaamisen tila, jossa osaltaan syntyy tunne omaan yliopistoyhteisöön kuulumisesta. Kirjaston henkilökunta vahvistaa tätä tunnetta
ottamalla opiskelijat vastaan akateemisina kansalaisina ja ennen kaikkea ihmisinä. Tenttiinluvun lomassa käydään yhdessä lounaalla ja kahvilla; näiden
hetkien aikana syntyneet keskustelut tuovat perspektiiviä omaan oppimiseen
ja johtavat parhaimmillaan elinikäisiin ystävyyssuhteisiin. Opiskelijat osallistuvat kirjaston toiminnan suunnitteluun ja ideointiin opiskelijaryhmissä ja kirjaston hallintoelimissä. Kirjasto tarjoaa myös tiloja opiskelijoiden oma-aloitteiselle toiminnalle. Voisiko kirjastossa nukkua myös päiväunet?
Yliopiston yhteisöllisyys toteutuu niissä paikoissa, joissa yliopistolaiset
kohtaavat. Kirjasto onkin opiskelijoille merkityksellinen myös sosiaalisena tilana. Vaikka pienten laitoskirjastojen maailmasta on siirrytty suurempiin keskuksiin, kirjaston rooli opiskelijoita kokoavana paikkana ei ole muuttunut.
Monelle opiskelijalle on tärkeää, että lukutilojen ohella kirjasto tarjoaa
kodikasta tilaa, jossa voi oleskella ja nähdä tuttuja ilman kahvilan luomaa ostopainetta, tarvittaessa myös levähtää opiskelupäivän aikana tai lounaan jälkeen. Tilat voivat tarjota mahdollisuuksia muun toiminnan esittelemiselle, oli
tämä sitten kirjaston omasta toiminnasta tiedottamista tai vaikkapa opiskelijoiden tai henkilökunnan yhteinen taidenäyttely. Jossain oleskelutilassa voisi
olla keittiöpiste. Tarjolla voisi olla myös kevyempää lukemista, kuten koti- ja
ulkomaisia tiede- ja aikakauslehtiä.
Opiskelijat vaikuttavat yliopistokirjastossa monin tavoin osallistuvina
käyttäjinä. Yksi osa jäsenyyttä on osallistuminen yhteisen ympäristön luomiseen. Aktiivinen palautteenkeruu on luonnollinen osa kirjaston toimintaa. Kirjaston eri toimielimissä on opiskelijaedustus, ja kirjastossa voi toimia myös
opiskelijoiden omia käyttäjätyöryhmiä. Myös aineiston hankinnassa on hyvä
tehdä yhteistyötä käyttäjäkunnan kanssa. Osallistuvien opiskelijoiden kautta
kirjaston käyttäjien tarpeet välittyvät kirjaston henkilökunnalle, ja opiskelijoille puolestaan osallistuminen tuo näkemystä kirjaston toiminnasta ja toimii
myös arvokkaana kokemuksena myöhempääkin elämää varten.
Opiskelijat arvostavat tutun kirjastohenkilökunnan ystävällistä palvelua ja asiantuntemusta myös sähköisessä muodossa. Helsingin yliopiston kirjastolla on vuoden 2010 alusta ollut oma sivu Facebookissa, ja työntekijöillä
on nettiblogeja. Onkin lukemattomia asioita, joista henkilökunta voi kirjoittaa: ajankohtaisista asioista, eri aihealueiden uusista ja tulevista kirjahankinnoista, tiedonhankinnan koulutuksesta ja uusista mahdollisuuksista, esteettömyys- ja käytettävyysratkaisuista, kirjastopedagogiikasta tai sähköisistä
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opetustyökaluista. Youtube soveltuu alustaksi uusien opiskelijoiden esittelyvideoille; mikäli kirjastossa on useampia yksiköitä, näiden esittelyt ovat hyödyllisiä muiden kampusten tai yksiköiden opiskelijoille. Chatissa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja keskustella kirjastohenkilökunnan kanssa. Samoin
kuin sähköisten oppimismuotojen kanssa, myös läsnäolo ja keskustelu sekä
aktiivinen tiedotus on oleellista, jotta hyvinkin kunnianhimoisesti ideoidut ja
toteutetut ratkaisut saadaan käyttäjien luo.

Käytettävä kirjasto opinnoissa etenemisen tukena
Kirjasto tuo tiedon opiskelijan luo. Tarvittavan kirjallisuuden saatavuus ja
joustavat tenttimisratkaisut mahdollistavat opinnoissa edistymisen. Tiedekunnat pitävät kirjastot ajan tasalla tutkintovaatimuksista. Neuvontapalvelut
ja tiedonhaun opetus tukevat opiskelijan itsenäistä työntekoa. Sähköiset oppimisympäristöt toimivat keskenään ja niillä on pedagoginen perusta.
Käytettävä kirjasto mahdollistaa sujuvan tiedonhankinnan ja monipuoliset käyttömahdollisuudet. Hyvin suunnitellut, monipuoliset opiskelutilat tukevat jaksamista ja mahdollistavat pitkäjänteisen opiskelun. Opasteet ovat selkeitä ja tilanjako mahdollistaa monipuoliset ja joustavat käyttömahdollisuudet.
Opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja oppimistyylit sekä vammaisten opiskelijoiden erityistarpeet on otettu huomioon palvelukokonaisuudessa.
Kirjasto- ja tietopalvelut ovat opiskelun ehdoton edellytys niin oppisisältöjen kuin opiskeluympäristönkin suhteen ja tehokkaasti toimiessaan merkittävä
tekijä opintojen edistämisessä. Erityisesti tämä pitää paikkansa yliopistoissa,
joissa koulutus tähtää monipuolisiin taitoihin tiedon hakemisessa, käsittelyssä ja soveltamisessa.
Oppimisympäristön tärkeimmät fyysiset ulottuvuudet ovat kirjastojen lukutilat ja työskentelypäätteet. Nämä ovat opiskelijoille tärkeitä myös siksi, että
oma koti ei aina ole paras paikka opintoihin keskittymiselle. Monet opiskelijat
elävät soluasunnoissa, joissa omaa rauhallista tilaa ei välttämättä ole. Ergonomisen lukusaarekkeen rakentaminen kotiin voi olla vaikeaa tai mahdotonta.
Lukemisen sijoittaminen kirjastoon on myös keino erottaa opinnot ja vapaaaika toisistaan, jolloin koti säilyy rentoutumisen paikkana. Tämä tukee opiskelijan jaksamista ja opiskelukykyä.
Opiskelijat toivovat tiloilta monia erilaisia asioita. Päällimmäiseksi nousevat monipuoliset opiskelutilat ja huonekalujen ergonomia. Kirjaimellisesti
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koko opiskelija, selkä ja hartiat mukaan luettuna, kiittää monien vuosien jälkeenkin hyvin suunnitelluista atk-pisteistä ja opiskelukeskuksista. Hyvä ilmanvaihto on myös tärkeää – erityisesti tietokoneet tuottavat valtavasti lämpöä.
Ergonomiasta voisi tiedottaa myös kirjaston tiloissa. Yksi mahdollisuus on pitää asiaa esillä tietokoneiden ruuduilla ennen koneelle kirjautumista. Ergonomista työskentelyä voisi myös käsitellä tiedonhaku- ja atk-kurssien yhteydessä.
Luku- ja työskentelytilojen monipuolisuus vastaa erityyppisten opiskelijoiden tarpeisiin. Hiljainen lukutila on tärkeintä kirjatentteihin valmistauduttaessa, mutta kirjastoihin toivotaan myös lukusoppia, nojatuoleja ja luonnonvaloa. Siinä missä yksi opiskelija nauttii rikkumattomasta hiljaisuudesta,
toinen pelkää joko nukahtavansa tai häiritsevänsä muita liikehdinnällään ja
papereiden rapistelulla. Tällaiselle vilkkaammalle opiskelijalle sopii paremmin
”puolihiljainen” opiskelutila, jossa on jonkin verran tilaa äänelle ja olemiselle.
Tilajaolta toivotaan myös johdonmukaisuutta ja hyvää loppuun mietittyä suunnittelua; hiljaisessa lukutilassa kolisevat ovet eivät saisi rikkoa rauhaa opiskelijoiden siirtyessä, ja mikäli salit ovat hyvin suuria, liikkumisesta aiheutuvaa
melua syntyy jatkuvasti. Tilojen hyvä valaistus on aivan keskeistä. Lukutilojen
palvelevuutta voi parantaa pieninkin yksityiskohdin; esimerkiksi seinäkellojen
asentaminen kaikkiin lukusaleihin helpottaa opiskelijan aikataulutettua päivää. Myös lukutiloilta toivotaan viihtyisyyttä ja vaihtelevuutta: lukupisteitä nojatuoleineen, pieniä ryhmätyötiloja paripöytineen ja mielellään luonnonvaloa.
Lukumahdollisuuksia olisi ihanteellisessa tapauksessa tarjolla joustavasti
vuorokauden ympäri. Opiskelijat joutuvat tasapainottelemaan varsin erilaisissa elämäntilanteissa, jolloin mahdollisuus opiskella parhaiten sopivana aikana,
aamuvarhain tai iltamyöhällä, helpottaa huomattavasti tentteihin valmistautumista. Joustavat lukutilamahdollisuudet tukevat opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa ja opiskelun vaiheissa. Tämä korostuu esimerkiksi perheellisillä
ja/tai työssäkäyvillä opiskelijoilla sekä kesällä opintojaan tekeville.
Vaikka opetuksen ja opiskelun tarpeisiin kehitetään enenevissä määrin
sähköisiä ratkaisuja, suurin osa opetuksesta on tällä hetkellä järjestetty perinteiseen massaluento- ja kirjatenttimuotoon. On tärkeää, että kirjasto- ja tietopalvelut tukevat edelleen myös tätä opiskelua, jossa useimmiten kirjamuotoisen tietoaineiston saatavuus on lähtökohta.
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Sähköiset oppimisympäristöt
Kirjasto tarjoaa eri toimintojensa kautta paljon konkreettisia mahdollisuuksia
oppimisen ja opinnoissa edistymisen tukemiseen. Yliopistokirjastot tarjoavat
hyvää ohjausta tiedon hallinnassa ja haussa. Internetin itseopiskelumahdollisuuksien rinnalla kirjastoilla on valttinaan inhimillinen osaaminen, jota verkko ei pysty tarjoamaan.
Tarve joustaviin opiskelumuotoihin ja yksilöllisempiin ratkaisuihin lisääntyy opiskelijakunnan monimuotoistuessa ja opintojen muuttuessa selkeämmin
linjatuiksi. Monimuotoisuuden ja itsenäisyyden keskellä tarvitaan edelleen ihmisten välistä vuorovaikutusta. Opiskelijat tarvitsevat ehkä entistäkin enemmän yksilöllistä ohjausta hyödyntääkseen itsenäisen opiskelun ja virtuaalisten
tietoaineistojen tarjoamia mahdollisuuksia. Uudet opetusteknologiat ja tiedon
lähteet monipuolistavat tärkeällä tavalla oppimista toimiessaan rinnakkain perinteisempien oppimismuotojen kanssa. Ne eivät muuta sitä – eikä niiden ole
varmasti tarkoituskaan muuttaa – että tärkeintä yliopisto-opinnoissa on uusien ja varttuneempien tieteentekijöiden vuorovaikutus.
Tiedonhausta on tullut luonnollinen osa arkipäivää verkon hakukoneiden
ja wikisovellusten kautta. Näitä käytetään arkisten hakujen lisäksi antamaan
suuntaa tiedon hankinnalle, joskus myös opinnäytetöiden lähteinä. On tärkeää ohjeistaa opiskelijoita luotettavan aineiston hakemisesta ja tunnistamisesta. Tähän kirjastohenkilökunta tarvitsee kasvavassa määrin myös pedagogista
osaamista. Paljon puhuttu totuus siitä, että ”nuoret” automaattisesti ”hallitsevat netinkäytön” ei aina pidä paikkansa. Vaikka tietotekniikkasovellukset ovat
nykyään osa koulujen opetusohjelmaa, tietotekniset valmiudet vaihtelevat yksilökohtaisesti. Lisäksi kaikki opiskelijat eivät automaattisesti ole nuoria. Varttuneempien perusopiskelijoiden lisäksi myös täydennys- ja pätevöitymiskoulutettavien taustat vaihtelevat tieteenalasta ja synnyinmaasta lähtien.
Opintojen edistyminen edellyttää myös yliopistojen opintohallinnolta aktiivista yhteydenpitoa kirjastoihin erityisesti tutkintovaatimusten ja niihin liittyvien aineistojen hankkimisen suhteen. Kirjallisuuden saatavuuden merkitystä ei voikaan korostaa kylliksi tenttiputkessa etenevälle opiskelijalle. Aina
ei kaikkia esteitä kuitenkaan pystytä kaatamaan. Opiskelijan valitsemat sivuainekurssit saattavat mennä päällekkäin, ja joskus seuraavaa sopivaa kurssia
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joutuu odottelemaan seuraavaan vuoteen. Tällöin voi muun ajoituksen, esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamisen tai opiskelijavaihdon takia olla jo liian
myöhäistä. Kurssitarjonnan päällekkäisyyksiä tulee pyrkiä ehkäisemään, mutta tarpeen vaatiessa kirjastot voivat esimerkiksi joustavan sähköisen tenttimismahdollisuuden tai etäosallistumisen mahdollistavien verkkokurssien
kautta auttaa selviämään tällaisista pullonkauloista.

Esteettömyys kirjastoissa
Lopuksi haluan nostaa esiin esteettömyyden osana kirjaston hyvää arkea. Esteettömyydellä tarkoitan tässä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön
toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia
yhdenvertaisesti muiden kanssa3 sekä kaikkien kirjaston käyttäjien tasaveroisia mahdollisuuksia päästä palvelujen luo. Tällöin myös aineisto hyödyttää
käyttäjiä parhaalla tavalla.
Ympäristö, jossa esteettömyyteen kiinnitetään huomiota, on kaikille käyttäjille toimiva. Esteettömällä ympäristöllä voidaan edistää kaikkien toimintakykyä. Selkeät opasteet ja hyvä valaistus palvelevat jokaista, säädettävät kalusteet huomioivat kaiken mittaiset ihmiset. Myös saman ihmisen toimintakyky
ja mahdollisuus toimia ympäristössä voi muuttua elämän aikana. Osa ratkaisuista vaatii suunnittelua ja taloudellista panostusta, mutta toiset voi toteuttaa
varsin nopeasti ja pienin ponnistuksin.
Henkilökunnan koulutus on avainasemassa päivittäisen esteettömyyden
toteutumisessa, mutta myönteinen asenneilmapiiri tarvitsee tuekseen rakenteellisen esteettömyyden huomioinnin. Näkövammaisten lisäksi myös autistiset opiskelijat, vaikeasti lukihäiriöiset, erilaisista mielenterveyden häiriöistä
kärsivät ja pyörätuolia tai muuta apuvälinettä liikkumisessaan käyttävät opiskelijat tarvitsevat omia, eri alueille painottuvia palveluitaan. Kirjaston viestintä
ulospäin toimii avaimena kirjaston käyttöön, ja tämän saavutettavuuteen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.
Eva Isaksson nostaa Helsingin yliopiston kirjastoa käsittelevässä raportissaan ”Esteettömyys ja kirjastot” esiin mielenkiintoisen paradoksin.4 Sähköisten aineistojen merkitys vaihtelee aloittain, ja esimerkiksi luonnontieteellisillä
aloilla aineistoa on huomattavasti enemmän kuin humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla, jotka tukeutuvat voimakkaasti painettuihin kokoelmiin. Nämä
sijaitsevat kuitenkin pääosin vanhimmissa ja esteellisimmissä tiloissa, kun taas
3.
4.

Laaksonen, E. 2005.
Alma mater omnibus. Helsingin yliopiston esteettömyyshankkeen raportti ja
suositukset. 2006.
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luonnontieteellisten alojen kokoelmat sijaitsevat usein uudemmissa, esteettömyyden huomioivissa tiloissa. Tilanne helpottuu uuden keskustakampuksen
kirjaston rakentamisen myötä, mutta esimerkki nostaa esiin esteettömyysky     "          
esteettömyystoimijana. Erityisesti Helsingissä lähestyvä vuosi 2012 Euroopan
design-pääkaupunkina tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia.

Hyödyllisiä linkkejä (haettu 19.2.2010)
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Kohti digitaalista kirjastoa

KOKOELMAT MUUTTUVAT
Marja Hirn & Eeva Peltonen

Koskaan aiemmin ei yliopistolaisten saatavilla ole ollut yhtä helposti ja yhtä
paljon kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita tutkimuksen, opetuksen ja
opiskelun tarpeisiin. Yhä useampien alojen tutkijat Helsingin yliopistossa voivat odottaa saavansa pääosan tarvitsemistaan tieteellisistä artikkeleista verkon
kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa työskentelivätpä sitten yliopistolla, kotonaan tai vaikka hotellissa ulkomailla. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana e-lehtien käyttö on artikkelilatausten määrästä päätellen
moninkertaistunut mutta niin on e-lehtien määräkin (kuvat 1, 2).
Helsingin yliopiston tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan sekä kirjastojen paikallisasiakkaiden käytössä on painettujen kokoelmien rinnalla erityyppisiä lisensoituja aineistoja seuraavasti1
 n. 16 000 e-lehteä
 n. 300 eri tieteenalojen viite- ja tiivistelmätietokantaa
 keskeisiä hakuteoksia ja käsikirjoja, yleissanakirjat, kasvava määrä e-kirjoja ja e-kurssikirjallisuutta, laajat vanhaa kirjallisuutta sisältävät kokonaisuudet Early English Books Online, Eighteenth Century Collections
Online.

1.

Lisäksi valikoituja vapaita (open access) tieteellisiä lehtiä ja muita internetin
aineistoja.
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Lisensioitujen e-aineistojen osuus kirjastojen aineistonhankintakustannuksista on kasvanut ja painettujen julkaisujen osuus vähentynyt vuosittain siten,
että vuonna 2002 elektronisten aineistohankintojen osuus oli 43 % ja vuonna
2006 ylittyi 50 %. Monitieteisten yliopistokirjastojen tapaan tieteellisten lehtien ja muiden kausijulkaisujen kustannukset muodostavat yli kaksikolmasosaa
Helsingin yliopiston kirjastokokonaisuuden kaikesta aineistonhankinnasta.
Kirjaston hankkimat ja tarjoamat sisällöt sekä palvelut ovat aina olleet
olennainen osa yliopiston tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuuria. Uusimpien kansainvälisten tutkimusjulkaisujen saatavuus on tieteellisen työn edellytys. Kirjasto tuottaa paikallispalvelujen rinnalla tutkijan tietoympäristön sähköiselle työpöydälle tiedonhakupalveluja ja kasvavan määrän eri tieteenalojen
tietoaineistoja, jotka voivat olla lisensioituja, internetin vapaita aineistoja, digitoituja tai yliopistolaisten itse tuottamia julkaisuja ja aineistoja. Kirjasto edistää myös kansalaisten tiedonsaantia olemassa olevasta tutkimuksesta. Digitaalisessa muodossa olevien sisältöjen ja palvelujen laajeneminen on tapahtunut
viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana. Nopean kasvun kausi ajoittuu tälle vuosituhannelle.
Tarkastelemme seuraavassa sitä, miten e-aineistot ovat tulleet 1990-luvun lopulta näihin päiviin osaksi Helsingin yliopistojen kirjastojen hankintoja
ja kokoelmia ja millä tavoin toiminta on muovannut Helsingin yliopiston kirjastojen organisaatiota. On nimittäin havaittavissa, että e-aineistojen hankkimiseen ja käyttöönsaattamiseen liittyvien toimintojen tarpeet ovat osaltaan
vauhdittaneet kirjastojen rakenteellista kehittämistä.
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Kuva 1. Avattujen kokotekstiartikkeleiden määrä vuosina 2002-2008. (Lähde: Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Muutamissa lehtipalveluissa tilastointi aiemmin osin
vakiintumatonta.)
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Kuva 2. Painettujen ja elektronisten kausijulkaisunimekkeiden määrä vuosina 2002–
2008. (Lähde:Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Vähennys e-lehtien määrässä
2006–2008 johtuu välittäjä-pakettien sisältömuutoksista.)

Digitaaliset aineistot keskeiseksi osaksi kirjastojen kokoelmia
Eri tieteenalojen keskeiset, neljännesvuosittain päivittyneet viite- ja tiivistelmätietokannat tilattiin kirjastoihin 1990-luvulla cd-rom-muodossa. Ensin cdrom-tietokannat olivat käytettävissä paikallisesti kirjastojen tiloissa, sittemmin yliopiston verkossa. Vuosituhannen vaihteesta lähtien suuri osa tärkeistä
tietokannoista ja muista elektronisista aineistoista on hankittu web-käyttöisinä, usein päivittyvinä online-versioina. Viitetietokantojen ja lehtien rinnalla
hankittiin alkuvaiheessa käyttöön myös verkkokäyttöisiä yleissanakirjoja sekä luonnon- ja lääketieteen käsikirjoja ja hakuteoksia sekä viitteidenhallintaohjelma.
Vuonna 2000 toteutetun kirjastolaitoksen kansainvälisen arvioinnin yhteydessä todettiin tieteellisen julkaisemisen digitalisoitumisen ja kokoelmien kartuttamisen meneillään olevat muutossuunnat.2 Jo tuolloin oli nähtävissä, että yliopiston edustamat tieteenalat muodostivat selvästi kaksi erilaista
”koria”. Toisaalta humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla vallalla oli ja on

  
   !      neiston merkitys korostuu. Toisaalta luonnon- ja lääketieteen aloilla tärkeintä

2.

Mäkinen & Virtanen 2000.
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on uusin tieto, joka julkaistaan tieteellisissä lehdissä digitaalisessa muodossa. Alkuvuodesta 2000 tehdyn kyselyn mukaan kirjastot olivatkin hankkineet
saatavilla olevia elektronisia tieteellisiä lehtiä ja tietokantoja erityisesti juuri
luonnon- ja lääketieteiden tieteiden aloilla. Eksaktien luonnontieteiden ja lääketieteen aloilla digitaaliset aineistot olivat tuolloin jo itsestään selvästi välttämättömiä ja osa peruskokoelmaa.
FinELibin aineistokonsortiossa vuonna 2001 lisensioitu Elsevierin kustantamien lehtien laaja paketti oli ensimmäinen huomattavan suuri kustantajapaketti. Hankinta toteutettiin uudella tavalla, keskitetysti. Yliopiston
lisensioiman lehtipaketin kustannus jakautui yliopistossa tiedekuntien ja erillisten laitosten kesken painettujen lehtien tilausten määrän perusteella. Tuolloin Elsevierin painettuja lehtitilauksia maksettiin yliopiston kirjastoissa ja
laitoksilla 45 eri vastuualueelta. Rehtori neuvotteli dekaanien kanssa rahoituksen kokoamisen ja lasku hoidettiin keskitetysti uudessa kirjastopalvelujen
koordinointiyksikössä.
Tyypillisesti kirjastoissa ei painettujen lehtien tilauksia vielä tuolloin katsottu voitavan lakkauttaa, vaan kokoelmia kartutettiin hybrideinä: käytetyimmät ja tärkeimmät lehdet hankittiin sekä painettuina että elektronisina. Painettujen lehtien tilauksia tosin oli Terveystieteiden keskuskirjastossa ja Viikin
tiedekirjastossa jo valikoiden alettu lakkauttaa, jos e-versio oli hankittu yliopiston ja yliopistosairaalan käyttöön FinELibin aineistokonsortiossa ja pitkäaikaiskäyttö siten turvattu lisenssisopimuksen perusteella.
Keskustakampuksella verkkolehdet vielä vuosituhannen alkuvuosina lähinnä täydensivät painettua kausijulkaisukokoelmaa ja tarjosivat artikkelien
uuden käyttötavan niille, jotka olivat tottuneet käyttämään internetiä. Humanistisilla aloilla painettujen julkaisujen valta-asema on ollut vahva, mikä osaltaan johtuu siitä, että näiden alojen digitaalisten aineistojen tarjonta oli pit  =           
 
painettuina.
Kuljettaessa kohti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolta
aiempi hybridikokoelmatavoite alkoi lehtien osalta selvästi muuttua. Painettujen versioiden tilauksia on yhä useammin lopetettu, kun suurten kaupallisten
tieteellisten kustantajien lehtipaketit on lisensioitu sopimuksin, joihin sisältyy pitkäaikaiskäyttö. Lehtikokoelmien digitalisoituminen on edennyt vauhdilla myös monilla keskustakampuksen tieteenaloilla. Kyse ei ole ollut vain
uusimmista vuosikerroista vaan keskeisimpiä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä lehtiä on voitu hankkia ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien. Vanhimpien vuosikertojen saatavuus on totuttanut keskustakampuksen alojen tutkijoita
digitaalisten aineistojen käyttöön.
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Aivan viime vuosina varsinkin ulkomaisten e-kirjojen tarjonta on valtavasti laajentunut. Myös humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen kirjallisuutta
on jo hankittu yliopistolaisten käyttöön kasvavassa määrin. Tarjolla on sekä
uudempaa kirjallisuutta että klassikoita. Selvää on, että ollaan astumassa uuteen vaiheeseen ja on nähtävissä tarve muodostaa aiempaa selkeämpiä hankin#           
    
osalta. Samoin on lähivuosina pohdittava suhtautuminen lehtien takautuviin
digitoituihin vuosikertoihin. Mahdolliset linjaukset painopisteen siirtämisestä
entistä enemmän digitaalisiin kokoelmiin myös vanhempien aineistojen kohdalla vaikuttavat erityisesti kirjaston fyysisen tilan käyttöön ja toimintoihin
siellä.

Webbisivujen linkkilistoista NELLI-tiedonhakuportaaliin
Vielä vuosituhannen vaihteessa kukin yliopiston kirjastoista (yhteensä 10) tarjosi hankkimiaan elektronisia aineistoja yliopistolaisten käyttöön webbisivujensa linkkilistojen kautta. Suurien monialaisten e-lehtitietokantojen ja lehtipakettien hankkiminen kuitenkin kasvatti sähköisten lehtien määrää niin,
että lehtien osalta linkkilistojen ylläpito alkoi olla varsin työlästä. Vaikeaa oli
myös lehtien tieteenaloittainen seulonta ja valikointi laajoista, tuhansia lehtiä sisältävistä monitieteisistä lehtipaketeista kampus- ja tiedekuntakirjastojen linkkisivuille.
Kirjastoissa olikin ryhdytty kehittelemään tietokantapohjaista ratkaisua
e-lehtien hallinnoinnin ja käyttöönsaattamisen ongelmiin. Syksyllä 2001 päädyttiin siihen, että on järkevää yhdistää voimat ja lähteä kehittämään yhteistä
e-lehtitietokantaa, jossa olisivat kaikki Helsingin yliopiston kirjastojen hankkimat e-lehdet sekä aiheenmukainen luokitus ja indeksointi, jotta e-lehtien
alanmukainen selailukin olisi mahdollista.
Kyseessä oli muutamien kirjastoammattilaisten liikkeelle panema, spontaani hanke, josta ei ollut virallisia päätöksiä. Epävirallisesta luonteestaan
huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, hanke eteni nopeasti. Jo kevään 2002
kuluessa yhden jos toisenkin Helsingin yliopiston kirjaston webbisivujen elehtilinkkilistat korvattiin linkillä E-lehdet tietokantaan. E-lehdet-tietokanta
julkistettiin kirjastojen Sähköisku-päivänä syksyllä 2002. Varsinkin tutkijaasiakkailta alkoi tulla kiittävää palautetta. Tietokanta ehti toimia ainoana väylänä kirjastojen e-lehtiin runsaat kaksi vuotta, ennen kuin e-lehdet tulivat haettaviksi myös NELLI-tiedonhakuportaalin lehtivalinnan kautta.
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Valmistautuminen kirjastojen yhteisen NELLI-portaalin käyttöönottoon
yliopistossa alkoi vuodenvaihteessa 2003/2004, vetovastuussa oli kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö. Ensimmäinen suuri muutos oli se, että E-lehdet
tietokannassa alettiin hyödyntää OpenURL linkityspalvelua (SFX). Tämä vapautti kirjastot linkkiosoitteiden toimivuuden jatkuvasta tarkkailusta. Mikä
tärkeintä, viitetietokantoja käyttävät yliopistolaiset saivat näin mahdollisuuden päästä SFX-painikkeen kautta suoraan artikkelin kokotekstiin tietokannoista löytämistään viitteistä. Tämä oli käyttäjien näkökulmasta merkittävä
uusi palvelu. Tiedonhaku nopeutui ja tehostui, kun kiinnostavasta viitteestä
saattoi siirtyä artikkelin kokotekstiin parilla klikkauksella.
E-lehdet-tietokannan kehittäjistä, ylläpitäjistä ja sen ympärille muodostuneesta ryhmästä tuli NELLI-hankkeen projektiryhmä. Tämän jälkeen alueella
on toiminut kokoonpanoltaan ja tehtäviltään erilaisia työryhmiä. NELLI-työn
organisointiin on liittynyt paljon keskustelua ja osin epäselvyyttäkin menettelytavoista, työn- sekä vastuunjakokysymyksistä kansallisen keskitetyn palvelun, FinElib-palveluyksikön, ja yliopiston kirjastoyksiköiden välillä. Yliopiston
kirjastolaitoksen sisällä on keskusteltu siitä, mikä rooli on yhteistyöryhmillä,
keskustakampuksen tiimeillä, mikä on yksittäisten kirjastojen vastuulla, miten
työt kirjastoissa jaetaan ja miten huolehditaan varamiesjärjestelyistä.
Aineistojen kuvailut ja aktivoinnit NELLI-portaaliin tehtiin pääosin hajautetusti siten, että kirjastot vastasivat omien alojensa aineistoista3. Vuosien
varrella on käynyt ilmeiseksi, että yhteistyöryhmiin ja hajautettuun työnjakoon
perustuva tehtävien organisointi on monin osin ongelmallista. Yhteistyöryhmissä toimintapolitiikoista päättäminen ja asioista sopiminen on osoittautunut
hankalaksi. NELLI-portaaliin liittyvien töiden hajauttaminen on merkinnyt
myös sitä, että useimmat ovat tehneet portaaliin liittyviä töitä satunnaisesti.
Näin ollen NELLIn perustana olevien järjestelmien tuntemus on jäänyt useimmilla melko pinnalliseksi, mikä on haitannut portaalipalvelun kehittämistä.
Yksittäisissä kirjastoissa ei myöskään välttämättä ole ollut e-aineistojen käyttöönsaattamisen ja ongelmien selvittämisen kannalta riittävää tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Ongelmalliseksi on osoittautunut myös e-kirjaston
kokoelmien muuttuvaisuuden hallinta.

3.
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Kuvailuja tehtiin kolmessa kampuskirjastossa ja viidessä tiedekuntakirjastossa
sekä Kansalliskirjastossa, jossain määrin myös opiskelijakirjastossa.

Kohti digitaalista kirjastoa

Digitaaliset kokoelmat muuttavat kirjaston toimintoja
Käyttäjälle yksinkertaiselta ja helpolta näyttävien verkkopalvelujen ja niiden
sisältöjen tarjoaminen vaatii paljon kirjastossa tehtävää työtä. Aineistojen koko elinkaari – valinta, hankinta, kuvailu, käyttöönsaattaminen, ylläpito, pitkäaikaissäilytys – sitoo merkittävän määrän kirjaston resursseja hankinta-,
työ- sekä tilakustannuksina. Elektronisten aineistojen ja julkaisujen elinkaari on olennaisesti toisenlainen kuin perinteisen painetun aineiston ja vaatii
enemmän työtä ja uutta, laajempaa osaamista. Aineistojen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä taloudellisia kustannuksia ja niiden muutoksia olisi pyrittävä
tunnistamaan ja hallitsemaan aiempaa paremmin. Tieteellisen julkaisumaailman muuttuessa sekä tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä kokoelmien kartuttamisen, kehittämisen ja käyttöönsaattamisen toiminnot kaikkineen on kirjastossa arvioitava uudelleen.4
Ensimmäinen yhteinen, yliopiston kirjastostrategian tavoitteita konkretisoiva elektronisen kirjaston5 kehittämissuunnitelma laadittiin kirjasto- ja
tietopalvelujohtajan johdolla vuonna 2002.6 Suunnitelma sisälsi kirjastojen
e-aineistojen tilannekatsauksen, palvelujen kehittämistavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Yleistavoitteena nähtiin e-kirjastopalvelujen koordinoitu
kehittäminen.
Palvelujen koordinoitu kehittäminen hajautetussa kirjasto-organisaatiossa on havaittu odotettua haasteellisemmaksi niin e-aineistojen hankinnan kuin
kuvailun ja käyttöönsaattamisenkin osalta. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellisella kehittämisellä onkin pyritty parantamaan kirjaston toimintaedellytyksiä ja joustavuutta tieteellisen tiedon muuttuvassa maailmassa.
Viime vuosituhannen lopulla Helsingin yliopiston eri kirjastojen välistä yhteistyötä oli tiivistettävä, sillä e-aineistot yleensä lisensioidaan yliopiston käyttöön kaikilla kampuksilla ja ainakin laajempien aineistokokonaisuuksien hankinnat oli järkevintä valmistella yhteistyönä. Aineistojen hankintakustannukset

4.
5.

6.

Schmidt 2004; Shenton 2003.
Tuolloin päädyttiin käyttämään termiä e-kirjasto. Nyttemmin erityisesti digitoitujen aineistojen määrän kasvaessa ja avoimen arkistoinnin laajentuessa näyttäisi
siltä, että oltaisiin siirtymässä termiin digitaalinen kirjasto (mm. Kansallinen digitaalinen kirjasto). Lisensioiduista tiedonlähteistä puhutaan edelleen yleisesti elehtinä, e-kirjoina ja e-aineistoina.
Helsingin yliopiston elektroninen kirjasto 2004–2006.
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katettiin kirjastojen hankintamäärärahojen lisäksi useasta muusta rahoituslähteestä ja tästäkin syystä hankinnat ja niiden kustannustenjaot oli valmisteltava
yhdessä. Rehtori oli osoittanut merkittävästi yliopiston keskitettyä erillisrahoitusta kirjastojen yhteisiin e-aineistohankintoihin 2000-luvun alkuvuosista lähtien, samoin opetusministeriö on tukenut vuosittain keskitetyllä rahoituksella
lisensioitujen aineistojen hankintaa.
Yhteishankinnat edellyttivät aluksi eri kirjastojen yksittäisiltä kirjastoammattilaisilta melkoista lisätyöpanostusta ja uuden opettelua olemassa olevien
työtehtävien rinnalla. FinELib-konsortion perustamisen (1997) jälkeen Suomen yliopistokirjastot ovat hankkineet yhä enemmän paljon käytettyjä ja monien tarvitsemia viite- ja tiivistelmätietokantoja, tieteellisiä lehtiä ja sanakirjoja
yhteisin lisenssein. E-aineistojen yhteis- ja konsortiohankinnat aktualisoivat
osaltaan tarpeen perustaa kirjastoille keskitetty yksikkö hoitamaan hankintojen valmistelua yhteistä päätöksentekoa varten. Kirjasto- ja tietopalvelujohtajan vetämään kirjastopalvelujen koordinointiyksikköön valittiin syksyllä 2002
kaksi asiantuntijaa, joista toisen päätehtäväalue oli e-aineistojen hankinta. Samaan aikaan kukin tiedekunta- ja kampuskirjasto hankki edustamiensa tieteenalojen e-aineistoja myös itsenäisesti.
Yhteisten aineistojen valinta- ja hankintavaiheen valmisteluihin perustettiin vuonna 2000 työryhmä, joka onkin ollut ainoa kirjastojen e-kokoelmia
koordinoiva toimija. E-hankintaryhmän tehtävänä on ollut valmistella yhteisesti hankittujen aineistojen kustannustenjakomalli ja esitykset kirjasto- ja
tietopalvelutoimikunnalle Helsingin yliopiston liittymisestä FinELibin aineistokonsortioihin ja toimia digitaalisten aineistojen valinnan, hankinnan ja kuvailun keskustelufoorumina. Ryhmässä myös priorisoitiin kampuksittain ja
tieteenalaryhmittäin perusaineistot, määriteltiin vastuuaineistot kirjastoittain
ja koottiin e-aineistojen valintakriteerit.

Kohti parempaa digitaalisten kokoelmien hallintaa
Ongelmat e-aineistojen hallinnan organisoinnissa ovat näkyneet jossain määrin myös e-kirjastoa käyttäville asiakkaille, joiden antaman palautteen perusteella asioita on korjattu ja kehitetty. Kaikesta huolimatta käyttäjät ovat olleet
suhteellisen tyytyväisiä digitaalisen kirjaston laajentuviin palveluihin. Vaivaton, nopea pääsy monipuoliseen valikoimaan julkaisuja ajasta ja paikasta riippumatta säästää tutkijan aikaa ja rahaa. Tehokkaat tiedonhakumahdollisuudet
auttavat löytämään relevanttia informaatiota erilaisista, laajoistakin kokonaisuuksista ja lähteistä.
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Tehtävien hoitaminen hajautetusti on ollut epätarkoituksenmukaista erityisesti kirjastohenkilöstön osaamisen, toimintojen kehittämisen ja resurssien käytön kannalta. Uudessa kirjasto-organisaatiossa aineistojen valinnasta,
niiden sisältöjen arvioinnista ja kuvailusta vastaavat kampuskirjastot, joiden
tieteenalavastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden, tutkijaryhmien
ja laitosten kanssa. Eri formaateissa olevien aineistojen hankinnan ja perustietojen kuvailun toiminnoista vastaa jatkossa kirjaston hankinta- ja metadatapalvelut -yksikkö tukenaan verkkopalvelut-yksikön tieto- ja viestintätekniikan
asiantuntemus. Monitieteisten e-aineistojen ja kustantajien suurten lehtipakettien valintaa ja hankintaa koskevassa valmistelussa tarvitaan edelleen yhteistä keskustelufoorumia (e-hankintaryhmä). Tavoitteena on vähentää kirjastoissa aiemmin tehtyä päällekkäistä työtä, selkiyttää vastuita ja näin parantaa
e-kirjastopalvelujen laatua erityisesti kokoelmien elinkaaren paremman hallinnan avulla.
Lisensioitujen e-aineistojen hankinnan, metadatan ja käyttöönsaattamisen työnkulkujen kokonaisuutta on mahdollista jäsentää havainnollisesti
kuvan 3 tapaan. Olennaista ovat useat samanaikaiset prosessit, joita ovat toteuttamassa monet asiantuntijat kirjaston eri yksiköissä. Valintavaiheessa on
arvioitava aineiston sisältöä, palvelun hakuominaisuuksia ja käytettävyyttä.
Kun aineisto tarjotaan käyttöön, huolehditaan tarvittavien metatietojen vieminen eri järjestelmiin. Kuvassa esitetyn kaltaista toimintakokonaisuuden ja
työnkulkujen jäsennystä voitaisiin pitää pitkän tähtäimen tavoitteena. Tällä
saralla edessä onkin melkoinen urakka prosessien analysoinnissa, toimintojen
organisoinnissa, henkilöstön osaamisen jatkuvassa parantamisessa ja työvälineiden kehittämisessä. Digitaalisten aineistojen hallinnan kysymyksiin tarvitaan myös kirjastojen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja parhaiden
käytäntöjen tunnistamista.
Uutta osaamista tarvitaan e-aineistojen hankintaan, kuvailuun, käyttöönsaattamiseen ja ylläpitoon liittyvissä eri tehtävissä. Esimerkkeinä uusia alueista
voidaan mainita julkaisujen ja muiden aineistotyyppien metadatan ja pitkäaikaissäilytyksen kysymykset. Painettujen ja digitaalisten aineistojen kuvailun
periaatteet ja formaatit poikkeavat toisistaan eivätkä painetun aineiston toimintatavat sellaisenaan sovellu uuteen tietoympäristöön. Metadatan käsittelyyn ja hallinnointiin on suunniteltava uudenlaiset työprosessit ja työvälineet.
E-aineistojen metadata sisältää kuvailevan tiedon lisäksi tietoja mm. saatavuudesta, käyttöehdoista ja teknistä tietoa aineiston rakenteesta, joiden avulla aineistoa hallinnoidaan ja saatetaan käyttöön.
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Dokumenttien säilyttämistä nykyisiä ja tulevia tiedontarvitsijoita varten
on pidetty perinteisesti kirjaston kokoelmatyön yhtenä perustehtävänä.7
Keskeiset julkaisut – lehdet ja kirjat – ostettiin aiemmin painettuina kirjaston omiksi kappaleiksi, nyt ne yhä enemmän lisensioidaan tietyksi sopimusajaksi käytettäväksi kustantajan tai palveluntarjoajan palvelimelta. Painettujen
julkaisujen pitkäaikaissäilytys poikkeaa digitalisten aineistojen säilyttämisen
kysymyksistä. Kustantajat siirtyvät e-only-julkaisemiseen eikä painettuja versioita ehkä enää edes ole saatavissa. Näin ollen jo valinta- ja hankintavaiheessa joudutaan pohtimaan ja ottamaan kantaa siihen, miten aineiston pitkäaikaiskäyttö järjestetään.
Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistus vuonna 2007 on
vaikuttanut myös kirjastojen aineistonhankintaan lisäämällä hankintamenettelyihin liittyvää valmistelutyötä. Helsingin yliopisto on tehostanut uuden
hankintalain mukaisesti oman hankintatoimintansa koordinointia ja menettelyohjeistusta tavoitteena keskittää hankintoja. Samalla kirjaston vastuu yliopiston sisällä kirjallisuuden ja muiden tietoaineistohankintojen kilpailuttamisesta on kasvanut, samoin hankintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät.
Yliopistokirjastojen palvelut ja toiminta on rakentunut paljolti kokoelmien – kirjaston tarjoamien sisältöjen – varaan. Kirjastoja on kautta aikain arvotettu erityisesti kokoelmien laajuuden ja laadun kautta. Kokoelman käsite
on muuttumassa, kirjaston ”omaa kokoelmaa” ei ole enää helppo eikä aina
edes mielekästä määritellä. Tietoympäristön digitalisoituminen muuttaa merkittävästi kokoelmatyön ja kokoelmien kehittämisen luonnetta. Tietosisältöjä
tarjotaan erilaisissa formaateissa ja erityyppisinä aineistoina (mm. painetut,
digitaaliset; kirjat, lehdet, viite- ja kokotekstitietokannat, konferenssimateriaalit, oppimateriaalit, opinnäytteet, tutkimusdata-aineistot; kuva, ääni, video),
erilaisin hankintatavoin (osto, lisensiointi, ”vuokraus”, digitointi, open access,
vaihto, kaukolainaus), erilaisin säilyttämisen tavoin ja kirjastoverkon työnjako huomioon ottaen.
Laadukkaiden sisältöjen tarjoaminen kustannuksia halliten maailmassa,
jossa uusien julkaisujen määrä jatkuvasti kasvaa samalla kun vanhoja julkaisuja massadigitoidaan, on vaikeampaa kuin aiemmin. Tarvitaan monenlaista
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tiivistä yhteistyötä käyttäjien kanssa, jotta kirjasto pystyy joustavasti tarjoamaan sisältöjä, julkaisuja ja asiantuntijapalveluja käyttäjien vaihtuviin tiedontarpeisiin. Kirjaston sopimuksiin liittyvää osaamista olisi mahdollista käyttää
apuna esimerkiksi silloin, kun projektiryhmällä on tarve hankkia digitaalisia
humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähdeaineistoja käyttöönsä
määräajaksi.

Hankintaehdotus
Valinta, arviointi
Samanaikaiset prosessit
Sisältö, käyttöliittymä, kustannus

Lisenssisopimus
ok

Tekninen sopivuus

ok

ok

Hyväksytään/ Neuvotellaan
Hankintapäätös, tilaus
Käyttöönotto ja kuvailu, aineisto käyttäjien saataville
Tietojen vienti eri järjestelmiin
Välityspalvelin

Tiedonhakuportaali

Kirjastoluettelo

Link Resolver

Ylläpito, hallinnointi, seuranta

Kuva 3. Digitaalisten aineistojen hankinnan ja käyttöönsaattamisen työnkulku. Pohjana
Andersonin (2009) kuva.
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ASIAKASLÄHTÖISET VERKKOPALVELUT –
ESIMERKKINÄ MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO
TERKKO
Jukka Englund

Meilahden kampuskirjasto Terkossa, entisessä Terveystieteiden keskuskirjastossa, on panostettu vahvasti asiakaslähtöisiin kehittyneisiin digitaalisiin palveluihin. Tärkeänä ideana on ollut tarjota parhaimmat tietosisällöt
– tietokannat, elektroniset lehdet ja kirjat – mahdollisimman selkeiden palvelukokonaisuuksien kautta. Valmiiden palveluiden käyttöliittymien räätälöinti
ja niiden rikastaminen Terkon omilla palveluilla on ollut keskeinen toimintatapa, sillä vain siten usein kovin standardinmukaiset palvelut on saatu osaksi
kampuskirjaston asiakaskunnan työrutiineita. Rohkeus siirtää palveluita digitaalisiksi, asiakkaiden kuuntelu tarkalla korvalla, valmius innovatiivisuuteen
ja resurssien ennakkoluuloton kohdentaminen verkkopalveluiden kehittämiseen ovat askeleita kohti modernia elektronista kirjastoa, josta on todellista
hyötyä käyttäjilleen.

Historia
Terveystieteiden keskuskirjaston asiakaslähtöiset Internet-pohjaiset tietopalvelut aloitettiin vuonna 1989. Palvelumuotona oli silloin lähinnä kaukopalvelutilausten vastaanottaminen sähköpostitse. Vuonna 1992 otettiin käyttöön ensimmäiset elektroniset lääke- ja hoitotieteen lehdet. Kyseessä olivat
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uudet julkaisut Online Journal of Current Clinical Trials ja Online Journal
for Knowledge Synthesis in Nursing. Koska elettiin vielä aikaa ennen graa !            tusta artikkelista. Lehtien julkaisijana toimi Online Computer Library Center
(OCLC). Samoihin aikoihin 1990-luvun alkupuolella Terkko otti käyttöön myös
Minnesotan yliopiston kehittämän valikkopohjaisen Gopher –tekniikan. Se
antoi selkeästi jo esimakua tulevalle, eli hyperteksti ja -mediajärjestelmälle
World Wide Webille.
Kirjaston ensimmäinen www-kotisivu julkistettiin 1994. Se toimi Hel       !  
 
  ~
terk/. Dokumentteja näistä ensimmäisistä sivuista ei valitettavasti ole säilynyt. Hyvin nopeasti havaittiin, että www olisi väline, jonka avulla kirjaston
elektroniset palvelut pystyttäisiin levittämään helposti asiakkaiden käyttöön.
Sittemmin hankittiinkin Terkon ensimmäinen oma www-palvelin, ja kotisi         
   
 
Vuoden 2010 alussa Helsingin yliopiston kirjaston syntyessä Meilahden kampuskirjasto Terkon sivusto siirtyi uuteen osoitteeseen: http://www.helsinki.
   

Portaalipalvelut:
Vertex, JournalNavigator, BookNavigator
Vuonna 1996 pystyttiin tietopalveluissa ottamaan ratkaiseva askel eteenpäin.
Silloin sai alkunsa Vertex-palvelu, joka jo heti alussa sisälsi lääke- ja hoitotieteen tärkeimmät viitetietokannat ja niihin integroituina lukuisia kokotekstin
sisältäviä elektronisia lehtiä.
Vertex toimi aluksi kokonaan Terkon itsensä ylläpitämällä palvelimella. Teknisesti eteenpäin siirryttiin maaliskuussa 2000, jolloin Vertex Hybrid
-palvelu avattiin. Palvelussa käytettiin tietokantatoimittaja Ovid Technologiesin tekniikkaa, joka mahdollisti samanaikaisen aineistojen käytön sekä Terkon palvelimella että Ovidin palvelimella. Helmikuussa 2003 syntyi Vertex
Online, joka käyttää suoraan Ovidin palvelinta, ja mahdollistaa siten palvelun
tämänhetkisen laajuuden. Vertex on vahvasti Terkon asiakaskunnan tarpeisiin räätälöity ja sisältää tietoaineistojen käytön lisäksi monia reittejä kirjaston palveluiden hyödyntämiseen (kaukopalvelutilaus, uutuusseuranta, kysy
kirjastonhoitajalta jne.). Siten Vertex on edelleen Meilahden kampuskirjasto
Terkon www-pohjaisen tietokantatarjonnan peruspilari.
Vuoden 1997 alussa avattiin elektronisten lehtien koostepalvelu Terkko JournalNavigator, jonka suosio on pysynyt vankkana heti alusta alkaen.
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Tieteelliset lehdet ovat uuden lääketieteellisen tiedon tärkein jakelukanava,
joten tutkijoita oli helppo saada e-lehtien käyttäjiksi. Painettuja lehtiä joutui
odottamaan usein viisi–kuusi viikkoa, mutta pääsy uuteen tietoon samaan aikaan kuin kollegat ympäri maailmaa, oli paras mahdollinen markkinointivaltti uudelle lehtipalvelulle.1 Terkko JournalNavigator on kasvanut staattisesta
HTML-sivusta E-lehdet -tietokannan kautta käyttämään nykyisin Helsingin
yliopiston Nelli-portaalin lehtivalintaa ja SFX-linkitystä.
Tietokantojen ja e-lehtien yleistymisen jälkeen seurasivat pian elektroniset
kirjat. Terkossa e-kirjat koottiin omaan palveluunsa asiakkaiden helposti löydettäväksi. BookNavigator rakennettiin monikäyttöisen WebBoard-ohjelman
avulla, joka mahdollisti kirjojen selailun, hakemisen ja suoran linkittämisen
yksittäiseen kirjaan.

Edelläkävijä omien palvelujen kehittäjänä
Portaalipalveluilla Meilahden kampuskirjasto Terkko on pyrkinyt tuotteistamaan laajoja sisältökokonaisuuksia asiakkaille helppokäyttöisiksi palveluiksi.
Lisäräätälöinneillä niihin on pystytty tuomaan kampuskirjaston omia palveluita asiakkaiden hyödynnettäviksi. Portaalipalveluiden lisäksi kampuskirjasto on
kehittänyt myös lukuisia omia palveluita, joissa innovointi, suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja ylläpito ovat kaikki kampuskirjaston hallittavissa.
Hyvä esimerkki tällaisesta on FeedNavigator-palvelu, jossa koostetaan
RSS-syötteitä eri lähteistä kokonaispalveluksi. FeedNavigatorin avulla Terkon
asiakkailla on käytössään täysipainoinen uutuusseurantapalvelu, jossa pystytään seuraamaan tieteellisten lehtien, uutispalveluiden ja blogien uutuuksia
käytännössä reaaliajassa. FeedNavigator sisältää nyt jo yli 4600 lähdettä, ja
määrä tulee kasvamaan edelleen, sillä palveluun on ryhdytty lisäämään lähteitä Helsingin yliopiston kirjaston tieteenalojen mukaisesti.
Monikanavakirjasto on termi, joka on totuttu yhdistämään Meilahden kampuskirjasto Terkkoon, sillä sen palveluita on nykyisin käytettävissä ajanmukaisilla mobiililaitteilla. Terkon mobiilisivun kautta löytyvät mm.
FeedNavigator, Helka Handy, PubMed ja RefWorks kätevinä mobiililaitteille
sopivina kevytversioina. Mobiilipalveluiden kautta on ollut mahdollista tavoittaa asiakkaita aivan uudella tavalla, ja saada kampuskirjasto osaksi asiakkaiden työskentelyrutiineita.
Medic on kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978. Medic on kokonaan tuotettu Meilahden kampuskirjasto
1.

Vrt. Seppo Meren artikkeli tässä kirjassa.
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Terkossa ja siihen tallennetaan tietoa terveystieteellisistä julkaisuista. Lääke-,
hammaslääke- ja hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan tallentaa sellaisten alojen julkaisuja, jotka katsotaan
aiheeltaan tietokantaan sopiviksi. Aineiston valinnassa on yleissääntönä, että
Mediciin tallennetaan kielestä riippumatta Suomessa ilmestyneitä julkaisuja.
Viitteitä tietokannassa on lähes 100 000 kpl ja vuosikasvu on noin 4000 viitettä. Mediciä kehitetään jatkuvasti ja erityisesti asiakaspalautetta kuunnellaan
herkällä korvalla. Oman tietokannan ylläpitäminen vuosikymmeniä on tuonut
kampuskirjastolle hyvää osaamista myös kansainvälisten tietokantapalveluiden arviointiprosesseihin.
Uusien palvelumuotojen innovointi asiakkaille ja pilottina toimiminen on
ollut Meilahden kampuskirjasto Terkolle tyypillistä toimintaa. Pilotoinnissa on
saatettu olla liikkeellä liiankin aikaisin, joten kaikki palvelut sellaisenaan eivät
ole kantaneet pidemmän päälle. Kaikenlaisista kokeiluista on aina hyötyä ja
kirjastojen tulisikin rohkeasti kokeilla uusia palvelumuotoja. Yhtenä tällaisena kokeiluna oli jo n. kymmenen vuotta sitten Café Terkko -palvelu, jonka innovatiivinen idea oli olla eräänlainen kampuskirjaston asiakkaiden Facebook:
”Café Terkko on virtuaalinen tila, joka integroi tieteellisen kirjaston asiakkaat
ja henkilökunnan kehittämään yhdessä tieteellistä kirjasto- ja tietopalvelutoiminta”. Nykyisin Meilahden kampuskirjasto Terkko on yhteydessä asiakkaisiinsa sosiaalisen median, mm. Facebookin kautta.
Eräistä Meilahden kampuskirjasto Terkon kehittämistä palveluista tai
palveluideoista on myöhemmin muodostunut yliopistotasoinen palvelumuoto. Hyvänä esimerkkinä toimii viitteidenhallintaohjelma RefWorks, joka on
saavuttanut suuren suosion koko Helsingin yliopistossa. RefWorks hankittiin
aluksi Terkon asiakkaiden käyttöön ja hyvien kokemusten myötä sen käyttö
päätettiin laajentaa yliopiston kaikille kampuksille. Nykyisin RefWorks on tärkeä palvelu koko Helsingin yliopiston kirjaston laajalle asiakaskunnalle.
Toisena esimerkkinä voidaan mainita TopClass-verkko-opetusohjelma,
jonka Terkko toi asiakkaidensa käyttöön jo 1990-luvun loppupuolella. Sitä
käytettiinkin paljon mm. lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen laitoksen verkko-opinnoissa. Sittemmin verkko-opetusohjelmien käyttö on laajentunut koko yliopistossa ja nykyisin on käytössä keskitetysti ylläpidetty
Moodle-ohjelma.
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Tutkijoiden näkyvyyspalvelut
Tieteelliset artikkelit ovat lääketieteen tutkijoiden tärkeä tuottavuuden indikaattori. Tutkimusryhmien rahoitus riippuu usein artikkelien määrästä ja niihin liitetyistä laatumittareista (esim. Impact Factors, SCImago Journal Ranks).
Terkolla on useita tutkijoiden näkyvyyspalveluita, joissa nämä tuotokset pyritään tuomaan esille innovatiivisten palveluiden kautta.
Scholar Chart -palvelu listaa n. 600 tutkijan uusimmat artikkelit reaaliajassa. Palvelussa ovat mukana kaikkien kotimaisten yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien ja tärkeimpien tutkimuslaitosten tutkijoita. Scholar Chart
on mashup-palvelu, joka kombinoi FeedNavigatorin RSS-syötteet, Impact Factor ja SCImago Journal Ranks -luvut ainutlaatuiseksi lääketieteellisen tutkimuksen näkyvyyspalveluksi. Tutkijoiden lista on mahdollista järjestää halutun
kentän mukaan ja artikkeliotsikoita voidaan katsella joko viimeiseltä 12 tai 36
  =X 
        sesti tutkijan julkaisuaktiivisuudesta.
Top Cited Articles @ the University of Helsinki on Terkon uusimpia tutkijoiden näkyvyyspalveluita. Siinä listataan reaaliajassa Helsingin yliopiston
viitatuimmat artikkelit. Palvelussa on mahdollista valita haluttu tieteenala (tai
All subject areas) sekä tehdä vuosirajaus. Top Cited Articles @ the University
of Helsinki tarjoaa valmiiden listausten lisäksi myös nimihaun, jonka avulla
saa tietyn tutkijan viitatuimmat artikkelit esille. Palvelun lähdetietokantana on
Scopus, Elsevierin massiivinen viite- ja viittaustietokanta.
Social Bookmarking -palvelut ovat levinneet viime vuosina voimakkaasti
ja niitä löytyy jo tieteenkin alueilta. Näihin palveluihin on tärkeää saada yliopiston omien tutkijoiden artikkeleita, jotta ne pääsevät osaksi tutkijoiden globaalia yhteisöä. Keskeisiä tieteellisiä social bookmarking -palveluita ovat mm.
CiteULike, Connotea ja 2collab. Terkko liittää Helsingin yliopiston lääketieteen tutkijoiden uusimmat viitteet näihin palveluihin osana muiden palveluiden (FeedNavigator, Scholar Chart) työnkulkua.

Tutkijoiden tukipalvelut
Tutkijoiden näkyvyyspalveluiden lisäksi Meilahden kampuskirjasto Terkko
tarjoaa tutkija-asiakkailleen erilaisia tukipalveluita. Tällaisia ovat mm. Portti-palvelut, joista mainittakoon Neuroportti ja KNFportti. Ne ovat Helsingin
yliopiston neurologian ja kliinisen neurofysiologian koulutusohjelmiin liittyvät palvelukokonaisuudet, joista löytyy mm. hoito-ohjeita, luentoaineistoja ja
hallinnollisia tiedotuksia. Palvelut on teknisesti toteutettu DSpace-ohjelmalla.
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Groups on Terkon kehittämä verkkopohjainen ryhmätyökalu – Virtual
Research Environment (VRE) – lääketieteen tutkijoille ja opiskelijoille. Se soveltuu ryhmien sisäiseen viestintään sekä dokumenttien luomiseen, muokkaamiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi ohjelmassa on kalenteri, jonka avulla ryhmän
jäsenet pysyvät ajan tasalla oman ryhmänsä tapahtumista. Tutkijoille Groups
VRE soveltuu esimerkiksi yhteisartikkelin tai projektisuunnitelman työstämiseen. Ryhmän kaikki tekstit ja dokumentit ovat koottuna yhteen paikkaan, eikä
niitä ole tarvetta lähetellä sähköpostilla ryhmän jäseneltä toiselle.

Opiskelijapalveluita
Meilahden kampuskirjasto Terkon tärkein ja suosituin opiskelija-asiakkaalle
kehitetty palvelu on Digitaalinen kurssikirjasto (DiKK). Sen kautta opiskelijat löytävät kursseilla käytettäviä opetusmateriaaleja, luentokalvoja, videoita jne. Opettajat, opetushoitajat ja kurssien monistevastaavat syöttävät itse
materiaalin palveluun valmiin lomakkeen avulla, joten aineisto saadaan esille
vaivattomasti ja nopeasti. Digitaalinen kurssikirjastokin oli aluksi staattinen
HTML-sivu, mutta monien kehitysvaiheiden jälkeen teknisenä alustana käytetään nykyisin DSpace-ohjelmaa. Parhaillaan suunnitellaan vastaavaa yliopistotasoista palvelua. Groups VRE on käytössä myös opiskelijoille. Esimerkiksi
luentomuistiinpanojen yhteiskirjoittaminen ja -käyttö onnistuvat sen avulla
hyvin. Groups ja DiKK linkitetään toisiinsa, jotta niiden käyttö olisi keskenään
mahdollisimman sujuvaa.

Tulevaisuus
Meilahden kampuskirjasto Terkko avasi vuoden 2010 alussa uuden MyTerkko-palvelun. Se on täysin muokattavissa oleva terveystieteiden verkkopalvelu,
joka sisältää kaikki tärkeimmät kampuskirjaston asiakkailleen tarjoamat tietokannat ja -palvelut. MyTerkko integroi muita Terkon verkkopalveluja yhdeksi
kokonaisuudeksi, jossa sisältöelementtejä voidaan järjestää halutulla tavalla,
valita syötteitä FeedNavigatorista sekä lisätä omia linkkejä. Siten MyTerkkopalvelu muodostuu terveysalan ammattilaisten omaksi kotisivuksi.
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Tulevaisuudessa Meilahden kampuskirjasto Terkko jatkaa innovatiivisten
asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä osana uutta Helsingin yliopiston
kirjastoa. Uuden kirjaston keskitettyjen verkkopalvelujen tuottamia sovelluksia hyödynnetään myös räätälöityinä Meilahden kampuksella. Samalla Meilahden kampuskirjasto Terkon tavoitteena on jatkossakin kehittää asiakkaidensa
tarpeista lähteviä uutuuspalveluita, joista tarvittaessa voidaan tehdä koko yliopistoa kattavia asiakaslähtöisiä palveluita.2

2.

Kaikki tässä artikkelissa mainitut verkkopalvelut löytyvät sivulta:

    

107

ESINEESTÄ VERKKOON –
KIRJANYSTÄVÄN NÄKÖKULMA
H. K. Riikonen

Motot
Kun kirja on kirjoitettu, se tekee kirjoittajalleen sen vastapalveluksen, että niin kauan kuin kirja säilyy, elää kirjoittajakin eikä
voi kadota, kuten Ptolemaios toteaa Almagestinsa johdannossa:
”Joka on antanut tiedolle elämän, ei ole kuollut”.
Richard de Bury, Filobiblon.
Rakkaus kirjoihin (suom. Kaisa Luntinen)

Kirjan hyvä on tulla luetuksi. Kirja on tehty merkeistä, jotka
kertovat toisista merkeistä, jotka vuorostaan kertovat asioista.
Ilman lukevia silmiä ei kirjan merkeistä synny käsitteitä ja kirja
pysyy siis mykkänä.
Umberto Eco,
Ruusun nimi (suom. Aira Buffa)
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Kirja esineenä
Ihmisen tuottamat ajatukset, kun ne on haluttu saada jollakin tavalla pysyviksi, ovat voineet muotoutua suullisessa muodossa ja tulla suullisesti esitetyiksi
ja sitä kautta siirretyiksi myös henkilöltä ja sukupolvelta toiselle. Kirjoitustaidon keksimisen jälkeen ajatukset ovat voineet materialisoitua monella tavalla
siihen muotoon, jota voidaan kutsua tekstiksi. Niinpä tekstiä on voitu kirjoittaa
esimerkiksi monumentteihin, rakennuksiin, esineisiin tai savitauluihin. Samaa
voidaan sanoa suppeammassa mielessä kirjasta. Papyrusrullat, pergamenttikääröt, keskiaikaiset käsikirjoitukset ja myöhemmät kirjapainotaidon tuotteet
– näille kaikille on ollut tyypillistä, että kirja on nimenomaan ollut esine, joko
uniikkikappale tai käsin kopioitu tai mekaanisesti tuotettu. Kirjat – ja ajattelen
tässä erityisesti romaaneja – ovat itsekin monesti sisältäneet kuvauksia, joissa
kohteena on kirja esineenä. Yksi vaikuttavimmista sisältyy James Joycen romaaniin Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta (A Portrait of the Artist as a
Young Man, 1916). Siinä on jakso, jossa kuvataan teoksen päähenkilön Stephen
Dedaluksen vaikutelmia koulukirjoistaan:
Rooman historian kriisit ja voitot ja vallasta luopumiset hän oli
lukenut fraaseista in tanto discrimine, ja hän oli koettanut nähdä maailmankaupungin sosiaaliseen elämään lauseen implere
ollam denariorum läpi, minkä rehtori oli soinnukkaalla äänellä
kääntänyt: täyttää ruukku denaareilla. Ajankuluttama Horatius-painos ei koskaan tuntunut sormissa kylmältä, ei silloinkaan,
kun näppejä muuten paleli; sen sivut olivat syvästi inhimilliset,
ja viisikymmentä vuotta aikaisemmin niitä olivat selailleet John
Duncan Inverarityn inhimilliset sormet ja tämän veljen William
Malcolm Inverarityn sormet. Nuo jalot nimet näkyivät kirjan kellastuneella alkulehdellä, ja niinkin huonolle latinantaitajalle kuin
hänelle sen tummuneet säkeistöt olivat yhtä tuoksuvia kuin jos
ne olisivat maanneet kaikki nuo välivuodet myrtin ja lavendelin
ja rautayrtin välissä /…/1 (suom. Alex Matson)
Paitsi että teoksen sisältö on välittynyt parin vuosituhannen takaa, Stephen
Dedaluksen käsissään pitelemä lukema Horatius-nide kantaa vuosikymme1.
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Joyce 1964a, 198. Ei ole sattuma, että kyseessä on juuri Horatius-nide. Horatius
on kautta aikojen ollut luetuimpia antiikin kirjailijoita. Useissa kaunokirjallisissa
teoksissa ja esseissä on kuvauksia Horatiuksen runojen lukemisesta, ks. Riikonen
1998, 29–38.
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nien traditiota mukanaan nimenomaan esineenä. Alkulehti on kellastunut ja
siitä käy ilmi, kenelle kirja oli aikaisemmin kuulunut, joten esine itsessäänkin
muuttuu jollain tavoin inhimilliseksi. Joycen romaanihahmo kokee kuvaannollisen hajuelämyksen, kun mainitaan kasveja, joita on käytetty vanhojen esineiden säilyttämiseen. Tässä ei kuitenkaan voi olla mainitsematta erään henkilökohtaisen muiston perusteella, että kirjaan voi liittyä täysin konkreettinenkin
hajuelämys. Kun yhdessä luokkatoverini, nykyisen musiikkitieteen professorin Eero Tarastin kanssa 1960-luvulla lainasimme Helsingin kaupunginkirjastosta Balzacin romaaneja, ne olivat tunnistettavissa juuri niihin pinttyneen
hajun perusteella.
Kirjaan esineenä on voinut liittyä myös käytänteitä, jotka intohimoisim     !  
   
 

bibliomaaneille, ovat olleet rakkaita. Osaan näistä käytänteistä on nykyään
vain rajalliset mahdollisuudet saada tuntumaa. Ajattelen tässä yhteydessä paperiveitsen käyttöä kirjan sivujen irtileikkaamiseen. Siitä on antanut mainion
kuvauksen Italo Calvino romaanissaan Jos talviyönä matkamies (Se una notte
d’inverno un viaggiatore, 1979), joka on osaltaan romaani lukemisesta ja siihen liittyvistä konventioista. Calvino kirjoittaa:
Paperiveitsen käyttö antaa huvia kosketus-, kuulo- ja näköaisteille ja ennen kaikkea mielelle. Lukemisen etenemistä edeltää
liike joka lävistää kirjan aineellisen kiinteyden avatakseen meille pääsyn sen aineettomaan olemukseen. Tunkeutuessaan sivun
alareunasta veitsi nousee nopeasti avaten pystysuoran reunan
sarjalla nykäyksiä jotka osuvat kuituihin yksi kerrallaan ja leikkaavat sen – iloisesti ja ystävällisesti rasahtaen hyvä paperi
ottaa vastaan tämän ensimmäisen vierailijan joka ennakoi lukemattomia katseen tai tuulen aiheuttamia sivun kääntämisiä
– suurempaa vastarintaa tekee vaakasuora taite, varsinkin jos
se yhdistää kahdeksan sivua sillä se vaatii hidasta kääntöliikettä – tällöin ääni kuulostaa vaimennetulta repimiseltä kun äänet
ovat matalampia. Sivujen marginaali repeilee paljastaen syisen
kudoksen, siitä irtoaa ohut lastunen, ”kihara”, joka on miellyttävän näköinen kuin vaahto aallonharjalla. Tien avaaminen miekalla sivujen barrikadiin liittyy ajatukseen siitä kuinka paljon
sana sulkee sisäänsä ja kätkee: sinä teet itsellesi tilaa kuin sankassa metsässä.2 (suom. Jorma Kapari)
2.

Calvino 1983, 44.
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Siinä missä Stephen Dedaluksen käsissä on eräänlainen inhimillinen, paljon
kokenut nide, Calvino kuvaa uutta ja neitseellistä, avaamista vaativaa nidettä
– seksuaalinenkaan mielikuva ei ole kaukana.
Mutta kiinnostavia esimerkkejä löytyy varhaisimmiltakin ajoilta. Jo yksi eurooppalaisen kirjallisuuden kanonisista teoksista, Cervantesin Mielevä
hidalgo Don Quijote Manchalainen (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, 1605–1615), on osaltaan kirja kirjoista. Kyse ei ole vain siitä, että Don
Quijote on mennyt sekaisin lukemistaan kirjoista, näitä kirjoja, joita oli ”toista sataa erittäin hyvin sidottua suurikokoista teosta ja lisäksi pienempiä”, käydään myös läpi kylän kirkkoherran ja parturin suorittamassa tarkastuksessa,
minkä ohessa vieraillaan kirjapainossa ja luetellaan siellä tarvittavia välineitä.3
Toisaalta keskeisenä lähtökohtana Cervantesin romaanissa on arabialaisen Cide Hamete Benengelin käsikirjoituksen ja sitä myöten Don Quijoten tarinan
löytyminen. Teoksessa on ylimalkaan esillä koko renessanssiajan kirjakulttuuri
ja kielellinen monitahoisuus.
Kirjaan esineenä on aikojen kuluessa liittynyt se, että kirja ei ole vain kirjoittajansa käsistä lähtenyt teksti, vaan että sen tuottamisessa mukana ollut
   X !   !  ! !     
kirjanpainajia. Kirjat ovat kautta aikojen olleet myös merkittäviä taideteoksia,
ja jo pelkästään kuvituksensa ja kansikuvien sommittelun osalta osa taidehistoriaa. Keskiajalta ja kirjapainotaidon varhaisiltakin ajoilta löytyy teoksia, joka
esineinä ovat edelleen ylittämättömiä. Omalta osaltaan kirjat esineinäkin ovat
todisteita aikansa mausta ja tyylisuunnista. Vastareaktiona teollistumiselle ja
kaupallistumiselle on toisinaan yritetty palauttaa kunniaan vanha käsityötaito,
tuloksena esimerkiksi William Morrisin teokset 1800-luvun lopulla ja hänen
perustamansa Kelmscott Press.
Kirjan konkreettinen esineellisyys yhdistettynä yleensä kirjan merkittävään asemaan kulttuurissa, on johtanut siihen, että esine on saanut paljon
myös metaforisia ja symbolisia merkityksiä. Merkittävässä teoksessaan Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter on Ernst Robert Curtius omistanut yhden luvun aiheelle ”kirja symbolina”. Curtiuksella on esimerkkejä varsinkin niin ikään yhdestä eurooppalaisen kulttuurin kanonisista teoksista, Danten
Jumalaisesta näytelmästä (Divina Commedia, xxxx). Esimerkiksi taivaallisia
sfäärejä ja ns. Primum mobilea kuvatessaan Dante käyttää ilmaisua ”Lo real

3.
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manto di tutti i volumi /Del mondo” (”maailman kaikkien ’volyymien’ kuninkaallinen mantteli”4, jossa Curtius näkee viittauksen Ilmestyskirjan sanoihin
(latinankielisenä käännöksenä): ”et caelum recessit sicut liber involutus” (’ja
taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon’) .5 Raamatussa kirjasymboliikka on muutenkin viety pitkälle. Eräänä erikoisimmista kohdista tässä suhteessa voidaan siteerata kuvausta Hesekielin kutsumisesta profeetaksi:
Ja hän [Herra] sanoi minulle: ”Ihmislapsi, syö, minkä tässä
saat; syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle”.
Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön minun
syödäkseni.
Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä sinulle annan”.
Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja.
(Hes. 3:1–3)
Kirjoista 1300-luvun alkupuolella kirjoittanut Richard de Bury viittasi tähän
raamatunkohtaan neuvoessaan pappeja ja opettajia:
Ensin teidän tulee Hesekielin tavoin syödä kirjakäärö, jotta se sulostuttaisi muistinne vatsan sisältäpäin ja niin nautittujen mausteiden ihana tuoksu leviäisi ulkopuolellekin, aivan kuten kylläisen pantterin henkäillessä kaikki villieläimet ja karja halajavat
sen lähelle.6 (suom. Kaisa Luntinen)
Edellä esille tuotujen esimerkkien valossa voi ajatella, että kirjan vahvuus on
sen konkreettisessa esineellisyydessä. Kirjan lukija pitelee käsissään esinettä,
mikä on itsessään osa lukemisen prosessia. Tällainen esine voidaan tietysti
korvata äänikirjoilla ja ladattavilla lukulaitteilla, jotka ovat moniin tarkoituksiin käyttökelpoisia, mutta tuskin vielä pitkään tyydyttävät vannoutuneimpien
kirjanystävien toiveita eivätkä voine vastata vanhan niteen välittämää henkeä.
Eräänlaisena analogiana voidaan mainita teatteriesitys suhteessa elokuvaan.
Elokuvan keksimisen jälkeenkään teatteri ei ole menettänyt merkitystään, vaan
sillä on edelleenkin tehtävänsä ja tulevaisuutensa nimenomaan konkreettisen
fyysisyytensä ansiosta.
4.
5.
6.

Sen paremmin Eino Leinon kuin Elina Vaarankaan suomennoksessa kyseisestä
kohdasta ei kirjaan liittyvä metaforiikka pääse esille.
Curtius 1990, 331.
de Bury 2004, 23.
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Kirjasto rakennuksena ja tilana
Kirjan ystävä, varsinkin jos hänessä on bibliomaanin taipumuksia, kokoaa tietenkin itselleen mahdollisimman laajan kotikirjaston, joka – kuten omassa
tapauksessani – on usein tilanahtauden takia osittain hajasijoitettu kellareihin ja vintteihin ja jopa sukulaisten tiloihin. Tämä ei tietenkään kirjallisuuden
              

myös kirjastot ovat muodostuneet elämän rakkaimmiksi paikoiksi, joihin liittyy monenlaisia lämpimiä muistoja. Mainitsen tässä yhteydessä kolme kirjastoa (Kansalliskirjaston olen tällöin tietoisesti jättänyt pois).7
Ensimmäisenä mainitsen Mannerheimintien varrella, nykyisen Crowne
Plaza -hotellin paikalla sijanneen Helsingin kaupunginkirjaston Töölön sivukirjaston. Kyseessä oli eräs Helsingin vanhimmista rakennuksista, josta mielessäni ovat vankat kiviholvit. Sen lähistöllä, nykyisten kolossaalisten hotellirumilusten paikalla oli vanhoja puutaloja. Vanhan kivitalon purkaminen oli
yksi pääkaupungin kulttuurivandalismin ilmestymistä.
Erikoista kyllä, toinenkin elämäni tärkeä kirjastorakennus, Leppäsuonkadun varrella sijainnut Ylioppilaskunnan kirjasto (myöhemmin Opiskelijakirjasto) on joutunut kokemaan Helsingin kaupunkisuunnittelun tason laskun.
Einari Teräsvirran suunnittelema rakennus on oman aikansa arkkitehtuurin
helmi. Rakennus on kylläkin edelleen olemassa Opiskelijakirjaston muutettua
pois, mutta nyttemmin sen viereen, lähestulkoon kiinni siihen, on rakennettu
korkeita taloja, mistä johtuen rakennus ei lainkaan pääse oikeuksiinsa.
Kolmas ”elämäni kirjasto” on entisen Humanistisen tiedekunnan, nyttem 
         
       
-osasto. Keisari Augustuksen Apollo Palatinukselle omistamassa kirjastossa
oli kaksi osastoa, toinen kreikkalaiselle ja toinen roomalaiselle kirjallisuudelle.
]     #      !
  
!

 
  
|            } an neljännessä kerroksessa, tällä hetkellä sopivasti – ja Metsätalossa majaansa pitävien varsinaisten antiikintutkijoiden kateeksi – päärakennuksen viidennessä kerroksessa, siis kerrosta alempana sijaitsevan työhuoneeni välittömässä
läheisyydessä. Olisi epäilemättä vahinko, jos tämä vuosikymmenien kuluessa
karttunut ja hioutunut kokoelma hajotettaisiin muun materiaalin joukkoon
uudessa Kaisa-talon kirjastossa.

7.

114

Ks. esim. Klinge 2009. Klingelle Kansalliskirjasto on edelleenkin Yliopiston Kirjasto, molemmat sanat isolla kirjoitettuna.
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Kirjasto interiöörinä on tietysti sellainen, että sen viehätys perustuu lattiasta kattoon ulottuviin kirjahyllyihin. Vaikka vuonna 2012 valmistuva Helsingin yliopiston kirjaston Kaisa-talo tulee hyödyntämään uutta teknologiaa ja
edustaa digitalisoinnin aikakautta, sen toki soisi edelleen olevan paikka, joka
sananmukaisesti on täynnä painettua kirjallisuutta.

Kirjan muuttunut asema
Mutta kaiken sen mikä edellä on ollut eräänlaista kirjojen apologiaa, perinteellisen kirjan puolustuspuhetta, tarkoituksena ei ole ollut ilmaista nostalgista kaipuuta menneisyyteen. Katse on suunnattava sekä nykyhetkeen että
tulevaisuuteen.8 Siihen, ettei menneisyyttä pidä kirjan aseman kannalta nostalgisoida, voidaan nimetä neljä syytä: (a) kirjojen digitalisoinnilla saavutetaan
monia käyttökelpoisia etuja; (b) tietokoneiden ja digitalisoinnin aikakaudella
         _     
kaunokirjallisuudesta tai muuten kulttuurisesti merkittävistä julkaisuista. Kuitenkin on otettava huomioon se, että nykyään julkaistaan paljon sellaista, jota
ei yksinkertaisesti kannata painaa jo kustannussyistä, ja (d) eräät aikaisemmin kirjoina julkaistut tekstityypit ovat sellaisia, että esimerkiksi internetin ja
Googlen kautta saadaan nopeammin tarvittavia tietoja. Tarkastelen seuraavassa lyhyesti näitä neljää syytä.
Ensimmäinen syy liittyy erityisesti tutkimukseen ja etenkin humanistiseen
tutkimukseen. Tutkijan on nopeasti päästävä käsiksi vanhoihin aineistoihin,
joiden esille kaivaminen voi muuten olla hankalaa. Kyse on myös aineistojen
säilymisestä; kun tekstit ovat kätevästi saatavilla sähköisessä muodossa, alkuperäiset teokset säilyvät paremmassa kunnossa, kun niitä käsitellään ja liikutellaan vähemmän. Vaikka vanhan kirjallisuuden tutkijan on syytä saada selkeä tuntuma myös alkuperäiseen käsikirjoitukseen tai vanhaan painatteeseen,
suurin osa työstä voidaan tehdä digitalisoidun version perusteella. Usein joudutaan myös käyttämään laajoja aineistoja, jolloin työtä luonnollisesti nopeuttaa se, että kaikki on saatavissa omalle työpöydälle oman tietokoneen näytölle.
Q
         !    
     nouden määritelmät eivät enää ole välttämättä käyttökelpoisia digitaalisen

8.

Nopeasti kehittyvät teknologian aikana on ennusteiden esittäminen kirjan tulevaisuudesta tietysti hankalaa. Havainnollisen kuvan siitä, miten osa arvioista voi
toteutua, osa jäädä toteutumatta, antaa teos Kirja 2000 ja sitä kommentoiva Kai
Ekholmin haastattelu ”Kirja 2010–2020”, Ekholm & Rahikainen 2009.
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kirjallisuuden aikakaudella, sillä on syntynyt uusia kirjallisuuden tyyppejä ja
muotoja. ”Digitaalisuus lisää julkaisumahdollisuuksia, synnyttää alakulttuureille uusia kanavia ja idoleita,” toteaa Mikko Nortela.9 Tällä voi olla myös haittapuolensa teosten häviämisenä tietoverkkojen informaatiotulvaan erilaisista asiaan liittyvistä yhteiskunnallisista kehityslinjoista puhumattakaan, kuten
Nortela myös huomauttaa.10
Vastaavasti tietokoneen ääressä oleva lukija on muunlaisten mahdollisuuksien ääressä kuin perinteellisen kirjan lukija. Tässä tilanteessa myös itse
tekijyyttä joudutaan tarkastelemaan uudestaan. ”Digitaalisissa teoksissa tekijyys on /…/ kriisiytynyt, sillä teokset eivät useinkaan ole nähtävissä muutoin
kuin tietokoneohjelman ja vastaanottajan lukuprosessin aikana muokkaamana
versiona,” toteaa Mikko Nortela.11 Teoreettisessa tutkimuksessa huomio onkin
enenevässä määrin kohdistunut tähän jatkuvasti kasvaneeseen alueeseen.12
Kolmanneksi, luonnontieteiden alalla, jos ajatellaan erityistutkimuksia eikä tiedettä popularisoivia esityksiä tai sitä koskevaa esseistiikkaa, tiede menee

  
 !   

  tyksensä. Samalla tutkimukset vanhentuvat nopeasti tieteen edistyessä. Näin
ollen ei ole mitään syytä enää palata vanhoihin painettuihin julkaisumuotoihin.
Jos luonnontieteitä voidaan kutsua edistyviksi tieteiksi, humanistisia tieteitä voidaan kutsua rikastuviksi tieteiksi.13 Humanistisella alalla aineisto ei
vanhene sillä tavalla kuin luonnontieteissä. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että
sata vuotta vanha tutkimus on edelleen lukemisen arvoinen. Sitä paitsi mo  
 
  
Q X      Xtyy siitä, että tällaiset tutkimuksen klassikotkin ovat digitalisoidussa muodossa, vaikka alkuperäisniteen käyttö tarjoaa tuntuman tradition olemassaoloon.
Neljänneksi on syytä panna merkille, että nykyinen internetin ja hakukoneiden aikakausi on tehnyt tiedon hakemisen mitä erilaisimmista asioista
sangen helpoksi. Tällä on merkitystä erityisesti erilaisten hakuteosten osalta.
Kirjastojen perinteelliset avoimet tilat arvovaltaisen näköisine tietosanakirjasarjoineen, matrikkeleineen ja muine hakuteoksineen jäänevät omanlaisenaan
interiöörinä edelleen olemaan, mutta tietoa tarvitsevat saavat sitä kätevästi
omalta tietokoneeltaan.14

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Nortela 2008, 25.
Ibid. Huomioon on otettava myös hankalat tekijänoikeudelliset kysymykset.
Nortela 2008, 32.
Ks. esim. Nortela 2008, ja hänen kirjallisuusluettelonsa.
Tästä jaottelusta ks. Kuusi 1998, 2.
Tässä yhteydessä en voi puuttua kysymykseen esim. Wikipedian tiedon
luotettavuudesta.

Kohti digitaalista kirjastoa

Paperittomaan tilaan?
James Joycen romaanissa Odysseus (Ulysses, 1922) on kohtaus, jossa teoksen
päähenkilö Leopold Bloom istuu käymälässä. Toimituksen kuluessa hän lukee sanomalehdestä palkittua novellia. Suolensa tyhjennettyään hän käyttää
lehdestä repäisemäänsä palkintonovellia pyyhkimiseen.15 Kohtaus herätti aikalaislukijoissa pahennusta, mutta oli täysin Joycen esteettisten periaatteiden
mukainen: arkipäivää kuvatessaan Joyce ei mitenkään kaihtanut edes ruumiillisten toimintojen kuvausta. Samalla on kiinnostavaa, että kirjallinen motiivi
(palkintonovelli sanomalehdessä) on tässäkin tapauksessa mukana.
Erikoislaatuinen, tavallaan päinvastainen muunnelma Joycen Odysseuksen kohtauksesta on Heinrich Böllin romaanissa Nainen ryhmäkuvassa (Gruppenbild mit Dame, 1971). Siinä esiintyy erikoislaatuinen luostarissa toimiva
juutalainen tiedenainen, jolla on erikoinen missio:
/…/ hänen mielestään oli välttämätöntä pitää tytöille pieni esitelmä puhdistautumisesta, joka oli suoritettava jokaisen ulostamisen jälkeen. Korostettuaan, miten tärkeätä oli etenkin alaruumiin
lihasten pitäminen kimmoisina ja toimintakykyisinä, ja suositeltuaan tähän tarkoitukseen urheilua ja voimistelua, hän siirtyi
nopeasti mieliaiheeseensa. Jokaisen terveen ja, kuten hän painotti, älykkään ihmisen oli mahdollista hoitaa nämä toimitukset käyttämättä pienintäkään paperinpalaa.16 (Suom. Kai Kaila)
Hän analysoi ulostusnäytteitä tutkiakseen ihmisen ruuansulatusta ja sitä, millaisella ruokavaliolla vessapaperin käyttö kävisi tarpeettomaksi. Hän pyrkii siis
konkreettisesti ”paperittomaan tilaan”.
Paperittomaan tilaan pyrkimisestä on teknologian kehittymisen myötä
ryhdytty puhumaan muutenkin kuin Böllin kuvaamassa groteskissa tapauksessa. Ollessani Turun yliopiston palveluksessa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa järjestettiin tilaisuus, jossa maalailtiin täysin paperitonta tilaa: kokousasiakirjat ja muu vastaava materiaali välitettäisiin vain sähköisessä muodossa.
Vastaavanlaisia kaavailuja on tietysti esitetty muuallakin, mutta edelleen ollaan kai vasta puolitiessä. Ylimalkaan monet ennustukset kirjallisuuden ja

15. Joyce 1964b, 67–68.
16. Böll 1972, 39.
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julkaisemisen alalla ovat osoittautuneet ennenaikaisiksi; kehitys on osin kulkenut ennakoitua hitaammin, mutta sinänsä kyllä vääjäämättömän tuntuisesti.17
Myös paperia käyttävien ilmaisumuotojen kohdalla ennustaminen on vaikeaa.
Sen voinee kuitenkin sanoa, että paperin käyttökelpoisuutta monessa asiassa
on vaikea kokonaan syrjäyttää vielä pitkään aikaan. Samaa voinee sanoa kirjasta yleensä.

17. Digitaalisesta kulttuurista keskusteltaessa on tuotu esille näkemyksiä sen rajattomista mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös rajoituksista, ks. Nortela 2008,
26–27.
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DIGITAALINEN ARKISTO
EDISTÄÄ YLIOPISTOLLISEN TUTKIMUKSEN
AVOIMUUTTA JA JATKOKÄYTTÖÄ
Eija Airio & Veera Ristikartano

Tieteenteon ja yliopisto-opetuksen digitalisoituessa ja erityisesti tieteellisen
julkaisemisen siirtyessä painetusta tieteellisistä lehdistä yhä useammin verkkojulkaisuiksi, joiden toimitusprosessikin on valtaosiltaan digitaalinen, ovat
useimmat korkeakoulut joutuneet miettimään keinoja tutkimuksessa ja opetuksessa syntyneiden julkaisujen ja muiden aineistojen, erilaisten digitaalisten
objektien, säilytyksen ja jatkokäytön turvaamiseksi.
Monilla tieteenaloilla syntyvät digitaaliset aineistot, esimerkiksi joidenkin
luonnontieteiden useiden teratavujen datasetit ovat kooltaan niin huomattavia, että niiden säilytys- ja käyttöratkaisujen luominen ylittää yksittäisen yliopiston resurssit. Tällaisten aineistojen suhteen säilytysratkaisujen tulisi löytyä
kansainvälisistä tai kansallisista yhteisarkistoista. Suomessa on tarjolla aineiston jatkokäytön mahdollistava kansallinen säilytysratkaisu Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa, joka arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia elektronisia
tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii
Tampereen yliopiston yhteydessä.1

1.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010.
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Toisaalta monilla aloilla digitaalisen syntyvän tai jälkikäteen digitoidun
aineiston säilytystarpeet ja jatkokäyttömahdollisuuksien tarjoaminen ovat
ratkaistavissa myös paikallisesti yliopiston tuottamilla palveluilla. Monet yliopistot tarjoavat laitostensa, tutkimusryhmiensä ja yksittäisten tutkijoidensa
käyttöön erilaisia kuvapankkiohjelmistoja ja mediapalvelimia, joissa kuva- tai
ääni- tai videotiedostojen kaltaista dataa voidaan säilyttää.
Aineiston jatkokäyttömahdollisuuksien turvaamiseksi myös aineistojen
jakelun tulisi olla joustavaa. Monissa yliopistoissa toimivaksi on ratkaisuksi on osoittautunut avoin digitaalinen arkisto (engl. Open Repository), jonka
avulla digitaalisia objekteja niiden luonteesta riippumatta, voidaan säilyttää
ja jaella verkossa.

Digitaalinen arkisto – mikä se on?
Consultative Committee for Space Data Systems määritteli digitaalisen arkiston käsitteitä ja tehtäviä vuonna 2002. Komitean mukaan digitaalisen arkiston perustoimintoja ovat
 datan vastaanotto eli tallennuskanavan tarjoaminen,
 tallennus eli tiedostojen siirtäminen pysyvästi arkistoon,
 datan hallinnointi eli mm. metadatan yhtenäisyyden hallinta ja tietokantakyselyjen suorittaminen,
 systeemin hallinnointi eli mm. käyttölupien hallinnointi ja
 käyttöoikeuksien hallinta.2
Jotta voitaisiin puhua digitaalisesta arkistosta, täytyy käytössä olla tietyt kriteerit täyttävä ohjelmisto – esimerkiksi pelkässä linkkilistassa ei digitaalisen
arkiston määritelmä täyty. Kahn ja Wilensky kuvailivat digitaalisen arkiston
infrastruktuurivaatimuksia vuonna 2006. Digitaalisen datan arkistointiprosessi lähtee liikkeelle materiaalin omistajasta. Kun omistaja haluaa laittaa materiaalin saataville digitaaliseen arkistoon, hänen pitää luoda siitä digitaalinen
objekti. Digitaalisen objektin komponentit ovat itse tiedosto(t), metadata sekä
uniikki tunniste (esimerkiksi handle, katso http://www.handle.net/). Digitaalinen objekti voidaan tallentaa yhteen tai useampaan digitaaliseen arkistoon.
Jokaisen digitaalisen arkiston on tuettava jotakin tallennus- ja hakuprotokollaa (RAP – Repository Access Protocol).3
2.
3.
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Kansainvälisesti laajimmin käytössä olevat digitaalisen arkiston ohjelmistoja ovat EPrints (http://www.eprints.org/), DSpace (http://www.dspace.
org/) ja Fedora (http://fedoraproject.org/). Tässä artikkelissa tarkastellaan
lähemmin nimenomaan DSpacea, koska se on yllä mainituista laajimmassa
käytössä Suomessa ja kehitystyön kohteena myös Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalveluissa.
DSpace on alun perin MIT:ssa kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmisto,
joka on suunniteltu organisaation keskitetyksi digitaaliseksi arkistoksi. Käytännössä tämä näkyy DSpacen hierarkkisessa rakenteessa: arkisto jakaantuu
yhteisöihin (communities) ja näiden mahdollisiin alayhteisöihin. Yhteisöjen
oletetaan olevan organisaation sisällä toimivia materiaalintuottajia, kuten laboratorioita, tutkimusryhmiä ja laitoksia. Toteutuksen lähtökohtana on, että
materiaalin tallennus tapahtuu hajautetusti kunkin yhteisön sisällä. Hierarkian alimmalla tasolla ovat kokoelmat, jotka sisältävät varsinaisen aineiston.4
Ajatuksena siis on, että esimerkiksi jokainen yliopiston laitos muodostaa yhteisön ja laitoksen kukin julkaisusarja muodostaa kokoelman. Tämäntyyppinen toimijan mukaan organisoitu hierarkia ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa
toimi, vaan usein on järkevämpää organisoida digitaalinen arkisto esimerkiksi
aineistotyypin mukaan.
DSpace-arkisto-ohjelmiston perustoiminnot ovat









4.
5.

heterogeenisen metadatan tallennus,
käyttäjähallinta,
käyttörajoitusten hallinta,
datan vastaanotto (sekä massatallennus että interaktiivinen
syöttölomake),
työnkulut (esimerkiksi tallennusvaihe, tarkastusvaihe,
hyväksymisvaihe),
pysyvät tunnisteet,
haku ja selaus ja
OAI-PMH -rajapinta5, joka mahdollistaa arkiston sisältämien dokumenttien ja metatietojen haravoinnin muihin järjestelmiin.

Tansley & al. 2003.
Tansley & al. 2003.
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Suomalainen digitaalisen arkiston kenttä on jakautunut kolmeen toimintatapaan: osa yliopistoista ylläpitää omiin tarpeisiin räätälöityä digitaalista arkistoa, osalla on oma DSpace-arkisto ja osa käyttää Kansalliskirjaston tarjoa]_
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on oma, itsenäisesti ylläpidetty DSpace-arkisto. Doria-palvelussa ovat mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Sibelius-Akatemia
ja Åbo Akademi.6
Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, Helda, perustettiin kesällä 2009
yhdistämällä neljä kampusarkistoa. DSpacen alkuperäistä ideaa eli aineistontuottajaan perustuvaa kokoelmarakennetta ei pidetty Helsingin yliopiston laajan organisaation ja moninaiset aineistotarpeet huomioon ottaen Heldaan soveltuvana, vaan rakenne suunniteltiin aineistotyyppien pohjalta.
Heldan päätason yhteisöt ovat artikkelit, kirjat ja sarjajulkaisut, konferenssit ja seminaarit, opinnäytteet, oppimateriaalit, tutkimusaineistot, erikoiskokoelmat, sekä yhteistyökumppaneiden julkaisut. Artikkelit-yhteisö sisältää
nimensä mukaisesti Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisemia artikkeleja,
ja se on jaettu seuraaviin aiheenmukaisiin kokoelmiin: humanistiset tieteet,
luonnontieteet, lääke- ja terveystieteet, maatalous- ja metsätieteet sekä yhteiskuntatieteet. Yhteisö Kirjat ja sarjajulkaisut sisältää Helsingin yliopiston
tutkijoiden kirjoittamia tai toimittamia kirjoja sekä Helsingin yliopiston laitosten julkaisuja. Tämän yhteisön alla on useita aliyhteisöjä ja kokoelmia, kuten Taloustieteen laitoksen julkaisusarjat ja Helsingin yliopiston hallinnon
julkaisuja. Konferenssit ja seminaarit käsittää Helsingin yliopiston järjestämien konferenssien ja seminaarien julkaisuja ja esitelmämateriaalia. Yhteisöjen Opinnäytteet, Oppimateriaalit, Tutkimusaineistot sekä Yhteistyökumppaneiden julkaisut nimi kertoo niiden sisällöstä.

6.
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Helda tarjoaa säilytyspaikan ja jakelualustan myös useiden Helsingin yliopiston strategisten yhteistyökumppanien kuten yliopiston kampuksilla toimivien sektoritutkimuslaitosten ja Kansaneläkelaitoksen julkaisuille. Erikoiskokoelmat sisältää kaiken sen yliopiston tuottaman aineiston, joka ei kuulu
mihinkään edellä mainittuun ryhmään, mm. kokoelman Moottorisahahakkuu,
joka sisältää metsävarojen käytön laitoksen kuva-aineistoa opetuskäyttöön sekä yhteisön Suomalaista lääketieteen historiaa.
Osa Helsingin yliopiston digitaalisista julkaisuista on vielä Heldan ulkopuolella historiallisista syistä: E-Thesis-väitöstietokanta, jota on ylläpidetty
vuodesta 1999 ja joka sisältää Helsingin yliopiston väitöskirjoja ja jonkin verran myös pro gradu -tutkielmia, on toistaiseksi osa Kansalliskirjaston Doriapalvelua. E-thesis siirtyy osaksi Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen ylläpitämää Heldaa vuoteen 2011 mennessä.
Aineiston tallennus Heldaan tapahtuu pääosin kirjastossa, laitoksilla ja
tiedekunnissa. Kun palvelua tarjotaan myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, Helsingin yliopiston kirjasto antaa käyttöön DSpace-ohjelmistoalustan
ja hoitaa teknisen ylläpidon, mutta asiakas tallentaa itse aineistonsa Heldaan.
Heldan palveluita käyttävät tällä hetkellä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Ilmatieteen laitos, Kansaneläkelaitos (Kela) sekä Suomen metsätieteellinen
seura.

Kuva 1. Heldan etusivu
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Digitaalinen arkisto tutkimusjulkaisujen
avoimen saatavuuden edistäjänä

Opetusministeriön tiedepolitiikan yksikön johtajan Sakari Karjalaisen mukaan
Opetusministeriön pyrkimyksenä on parantaa suomalaisen tutkimuksen tulosten saatavuutta, saavutettavuutta, levikkiä, näkyvyyttä, vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.7 Ministeriön Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän tehtävänä oli vuosina 2004–2005 ”laatia suositukset
avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan (open access – avoin saatavuus) edistämiseksi Suomessa”. Suositukset oli määrä kohdistaa tutkimuksen rahoittajille, tutkimusta suorittaville organisaatioille ja tieteellistä julkaisutoimintaa
harjoittaville tahoille.8
Työryhmän suositukset koskevat Suomessa asuvien tutkijoiden tuottamia
tieteellisiä julkaisuja, joihin kuuluvat sekä Suomessa että ulkomailla tulevaisuudessa julkaistavat tutkimukset, joista kirjoittajat eivät yleensä saa rahallista
korvausta. Suositukset eivät koske korkeakoulujen perusopetuksen oppikirjoja
eivätkä yleistajuisia teoksia. Suositusten tarkoituksena ei ole muuttaa tieteellisten julkaisujen tason arvioinnin perusteita, vaan parantaa tutkimusten saatavuutta, saavutettavuutta, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta.
Valtaosa tieteellisistä tutkimuksista tullaan lähivuosinakin julkaisemaan
perinteisissä tilausmaksullisissa lehdissä ja maksullisissa konferenssijulkaisuissa kuten tähänkin saakka. Jotta näiden tutkimusten levikki ja saatavuus
paranisivat, työryhmä suosittaa, että:
 korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, yksittäin tai yhteistyössä, pystyttävät
tarvittavat avoimet elektroniset julkaisuarkistot, joihin tutkijat voivat
tallentaa julkaisujensa rinnakkaiskopiot, jotta ne olisivat vapaasti verkossa käytettävissä
 tutkijoita kannustetaan tallentamaan julkaisujensa rinnakkaiskopiot
avoimiin elektronisiin julkaisuarkistoihin, jotta niihin saataisiin nopeasti paljon korkeatasoista materiaalia.9
Suositusten tarkoituksena ei ole muuttaa tieteellisten julkaisujen tason arvioinnin perusteita, vaan jatkossakin keskinäisen paremmuuden ratkaisee
tieteellinen taso ja arvostus. Sen sijaan opetusministeriön kuten muidenkin
7.
8.
9.
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tutkimusrahoittajien tavoitteena on avoimen saatavuuden avulla maksimoida
rahoittamansa tutkimuksen tulosten näkyvyys ja vaikuttavuus.
Periaatteellisella tasolla kyse on myös veronmaksajien oikeudesta julkisella rahoituksella tuotetun tutkimuksen tuloksiin. Yleensä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tieteellisissä lehdissä artikkeleina julkaistut tutkimustulokset
ovat vain niiden yksilöiden tai organisaatioiden saatavilla, joilla on varaa kyseisten lehtien kustantajien perimiin tilaus- tai lisenssimaksuihin.
Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseen liittyy näin myös
globaalia tasa-arvoa parantava näkökulma; varakkaiden länsimaisten tutkimusorganisaatioidenkin kamppaillessa kustantajien yhä korkeampien lisenssija tilausmaksujen kattamiseksi, on köyhien kehittyvien maiden mahdollisuus
päästä käsiksi samojen tutkimusten tuloksiin usein lähinnä avoimien arkistojen tai avointa julkaisukäytäntöä noudattavien tiedelehtien varassa.
Monet kansainvälisesti merkittävät tutkimusrahoittajat kuten yhdysvaltalainen NIH, Iso-Britanniassa toimiva Wellcome Trust ja European Research Council edellyttävät jo rahoittamansa tutkimuksen tulosten avointa saatavuutta. Tutkimusryhmiä ja yksittäisiä tutkijoita ohjeistetaan julkaisemaan
tutkimustulokset joko avointa julkaisukäytäntöä noudattavassa tieteellisessä
lehdessä tai tallentamaan kopio maksullisessa tiedejulkaisussa julkaistusta artikkelista joko jonkin korkeakoulun tai tieteenalakohtaisen yhteisön ylläpitämään avoimeen digitaaliseen arkistoon, josta se on luettavissa ja ladattavissa
verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.
Myös OECD, Euroopan komissio ja Euroopan yliopistoliitto suosittavat
tieteellisen tutkimuksen tulosten avointa julkaisemista. Helsingin yliopisto oli
Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston mukana allekirjoittamassa vuonna
2006 Berliinin julistuksen, jonka tarkoitus on edistää tieteellisen tiedon avoimen saatavuuden periaatteiden toteutumista.10
Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi myös monet yliopistot (esim. Harvard, Stanford ja MIT) velvoittavat tutkijoitaan tutkimusjulkaisujen avoimeen arkistointiin. Helsingin yliopistossa rehtori Ilkka Niiniluoto linjasi tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta rehtorin päätöksellä,
jossa edellytetään, että yliopistossa toimivat tutkijat 1.1.2010 lähtien tallentavat
kopion tieteellisessä julkaisussa julkaistusta kirjoituksestaan Helsingin yliopiston ylläpitämään avoimeen digitaaliseen arkistoon Heldaan.11

10. http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
11. Rehtorin päätös 2008:126.

125

Helsingin yliopistossa rehtorin open access -linjaus on rajattu koskemaan
tieteellisissä, vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja yksittäisiä artikkeleita.
=           
päätöksen ulkopuolelle niiden kustannussopimusten ansaintalogiikkaan liittyvistä syistä. Artikkelikopion tallentamisen Heldaan voi korvata linkityksellä,
mikäli kirjoitus on jo vapaasti saatavilla jostakin muusta avoimesta verkkolähteestä, jossa dokumenttiin tarjotaan pysyvä verkkotunniste.
Helsingin yliopistossa artikkelikopioiden tallennus avoimeen digitaaliseen
arkistoon Heldaan tapahtuu yliopiston tutkimus- ja kehittämisosaston ylläpitämän tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Laitokset ylläpitävät tutkimustietojärjestelmässä tietoja tutkimustoiminnastaan ja järjestelmään tallennetaan tiedot kaikista laitoksen julkaisuista. Tätä samaa, kertaalleen yliopiston
järjestelmiin tallennettua julkaisutietoa hyödynnetään myös Heldassa, jonne
se siirtyy automaattisesti kun sen oheen on liitetty artikkelikopio tiedostona
tai linkki muuhun avoimeen verkkolähteeseen, josta kirjoitus on luettavissa ja
ladattavissa.
Helsingin yliopisto tarjoaa tieteen avoimen saatavuuden edistämisessä
kertyneen kokemuksensa myös yhteiseurooppalaiseksi hyödyksi. Helsingin
yliopiston kirjasto osallistuu yhtenä 38 partnerista kolmivuotiseen Euroopan
komission rahoittamaan OpenAire-hankkeeseen (http://www.openaire.eu),
jonka tarkoituksena luoda koko Euroopan kattava infrastruktuuri, joka mahdollistaa komission rahoittaman tutkimuksen tulosten avoimen saatavuuden.

Digitaalinen arkisto kirjaston tarjoamana palveluna
Digitaalisia arkistopalveluita ei yliopistomaailmassa useinkaan kannata tuottaa paikallisesti yksittäisen laitoksen tai tutkimusryhmän omiin tarpeisiin, sillä
vaikka arkiston pystyttäminen on sinänsä helppoa ja siihen on tarjolla verkossa
perusteelliset ohjeet, vaatii arkiston ylläpito- ja kehitystyö käyttäjäystävälliseksi palveluksi ohjelmointiosaamista ja perehtyneisyyttä ohjelmistotyökaluun.
Tällaista osaamista on perinteisesti löytynyt korkeakouluista lähinnä tietotekniikkaosastolta, mutta Suomessa monikaan yliopiston tietotekniikkakeskus ei
tarjoa keskitettyä arkistopalvelua. Myöskään kansallisesti ei ollut tarjolla digitaalisen aineiston säilytyksen ja jatkokäyttömahdollisuudet takaavaa ohjelmistoa, kun tiedeyliopistoissa 2000-luvun alkuvuosina havahduttiin digitaalisen
aineiston säilytyksen haasteisiin.
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Kansallisen arkistoratkaisun puuttuessa monet yliopistokirjastot ovat ottaneet digitaalisen arkiston ylläpitoon liittyvät tehtävät hoitaakseen – onhan
pääsyn varmistaminen tiedon lähteille perinteisesti nähty kirjaston perustehtävänä. Digitaalisen arkiston ylläpitoon ja tekniseen kehittämiseen liittyvistä
tehtävistä ei kuitenkaan pääsääntöisesti selviä perinteisen kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen tuoman osaamisen turvin.
Yhtäläisyyksiä kirjastoammatilliseen osaamisen toki löytyy: myös digitaalisen arkistoon tallennettavat julkaisut kuvaillaan kuten perinteiset kirjaston
kokoelmiin hankittavat printti- tai elektroniset julkaisutkin. Toisaalta digitaalista arkistoa voidaan käyttää myös muuntyyppisten dokumenttien kuin julkaisujen tallentamiseen ja jakeluun. Esimerkkejä tästä ovat erilaiset oppimateriaalit ja digitaaliset tutkimusaineistoerät, joille tiedeyhteisössä on tarvittu
säilytys- ja jakelualustaa. Kirjastoammatillisen osaamisen näkökulmasta erityisesti erilaisten tutkimusaineistojen hallintaan ja kuvailuun kaivataan koulutusta. Suurissa tiedeyliopistoissa maailmalla onkin syntynyt kokonaan uusi
tehtävänimike data librarian kuvaamaan tätä uutta tehtäväkenttää.
Huoli koko kirjastoprofession tulevaisuudesta ja kirjaston tehtävien edellyttämän osaamisen uudistumista nopeammasta muutostarpeesta on ollut
esillä jo useiden vuosien ajan. Kirjastoammattilaisten ja kouluttajaorganisaatioiden piirissä ollaan huolissaan koko ammattikunnan tulevaisuudesta: Tarvitaanko perinteisesti koulutettuja kirjastoalan osaajia enää, kun kirjastotehtävät
tutkimusorganisaatioihin hankittavan aineiston digitalisoituessa vähenevät tai
loppuvat paikallisella tasolla kokonaan?
Digitaalisen arkiston ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja aineiston tallennuksen tukipalvelut muodostavat erään uuden tehtäväkokonaisuuden, johon informaatioalan ammattilaiset tutkimus- ja opetusorganisaatioissa mahdollisesti voisivat suuntautua.
Tutkimusorganisaation kannalta oman julkaisuarkistopalvelun ylläpitämisessä on omat hyvät ja huonot puolensa – oli kyse sitten kokonaan itse toteutetusta ohjelmistosta tai avoimen lähdekoodin ohjelmistosta kuten DSpacesta.
Arkistopalvelun ylläpidon ollessa organisaation omissa käsissä, ohjelmamuutosten tekeminen ja palvelun räätälöinti on joustavaa. Toisaalta tämä edellyttää tietoteknistä osaamista, jota ei automaattisesti tarjota kirjasto- ja informaatioalan opinnoissa.
On ilmeistä, että kirjastoammatillista osaamista tulisi monipuolistaa ja syventää muuhunkin kuin tiedekirjastoissa korostettavan tieteenalanosaamisen
suuntaan. Monipuolisen eri aineistojen kuvailuformaattien tuntemuksen ohella vähintään tietojenkäsittelytieteen perusopintojen sisältöjen hallinnan tulisi olla useimpien kirjastoammattilaisten osaamisen keskiössä. Tarve ei koske
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ainoastaan digitaalisen arkiston parissa työskenteleviä, vaan kirjastoalaa laajemminkin. Kirjastoissa täytyy ympäröivän yhteiskunnan mukana siirtyä yhä
tiiviimmin painetun aineiston säilytyksestä ja käyttöön tarjoamisesta kohti digitaalisia sisältöjen hallintaa ja monipuolisia, käyttäjäystävällisiä verkkopalveluja, ja kirjastoammatillisen osaamisen tulisi vastata näitä tarpeita. Tämä
on haaste sekä nyt alalla toimiville yksilöille ja organisaatioille että alan kouluttajille, jotta alalle saadaan hakeutumaan realistisesti osaamisvaatimuksiin
suhtautuvia opiskelijoita.
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TUTKIMUSAINEISTOT HAASTEENA
YLIOPISTON KIRJASTOLLE
Maria Forsman & Pekka Karhula

Tutkimusdatan ja tutkimusaineistojen arkistointi on tullut tärkeäksi ja ajankohtaiseksi viime vuosina eri puolilla maailmaa. Tiedehallinnossa ja tutkimusrahoittajien piirissä tutkimusaineistot – ja erityisesti niiden avoimuus –
kiinnostavat julkaisujen ohella. Lisäksi monet tieteellisten lehtien kustantajat
edellyttävät, että tieteellisen artikkelin lähdeluettelossa ilmoitetaan, missä käytetty ja analysoitu data säilytetään.
Näitä kysymyksiä on pohdittu eri näkökulmista ja eri tieteiden tarpeista
käsin myös Helsingin yliopistossa, jossa rehtori asetti kesällä 2008 tutkimusdatan ja -aineistojen saatavuutta selvittävän työryhmän. Työryhmän toimeksiannossa todetaan, että Helsingin yliopistossa tuotetaan suuria määriä erityyppisiä tutkimusaineistoja, jotka ovat erilaisia niiden saatavuuden ja niihin
liittyvien oikeudellisten kysymysten suhteen. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten tutkimusdatan ja muun primäärisen tutkimusaineiston mahdollisimman laaja saatavuus järjestetään Helsingin yliopistossa.1 Selvityksen on
tarkoitus valmistua keväällä 2010.
Myös Suomen Akatemia on tutkimuksen rahoittajana kiinnostunut siitä, miten tutkimusaineisto hankitaan ja miten sitä käytetään, miten aineisto
säilytetään ja miten sen myöhempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat
1.

Rehtorin päätös 2008:137.
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aineiston omistus- ja käyttöoikeudet. Niinpä syksystä 2008 lähtien Akatemia
on edellyttänyt tutkimusrahoitusta hakevilta aineistonhallintasuunnitelmaa.
Aluksi siitä käytettiin nimitystä ”tiedonhallintasuunnitelma”, mikä aiheutti
hämmennystä tutkijoiden keskuudessa ja kyselyjä mm. kirjastojen tietoasiantuntijoille. Jo aiemmin, 2000-luvun vaihteesta lähtien, Suomen Akatemian
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on suositellut, että tutkijat
tallentaisivat digitaalisessa muodossa olevan tutkimusaineiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD).
Opetusministeriö kokosi keväällä 2009 kansallisen poikkihallinnollisen
selvityshankkeen kartoittamaan ja koordinoimaan julkisin varoin luotujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista. Ohjausryhmä on koostunut tiedeyhteisön ja asiaan liittyvien hallinnonalojen sekä muiden keskeisten tahojen edustajista. Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen
tietotekniikan keskus Oy. Hankkeen toimesta on mm. järjestetty seminaareja
ja keskustelutilaisuuksia, joissa on tullut selkeästi esiin se, miten eri tieteenaloilla on erilaisia tarpeita ja aivan erityyppisiä aineistoja.
E-infrastuktuuri kaiken kaikkiaan on laaja kokonaisuus, johon digitaaliset tutkimusaineistot kuuluvat yhtenä osana. Tämä käy ilmi myös Helsingin yliopiston eInfrastruktuuri 2010–2012 -raportista, joka ilmestyi syksyllä
2009.2
Vaikka Suomessa tutkimusdataan liittyvät asiat ovat nousseet näkyviksi
parin viime vuoden aikana, ei tutkimusdatan arkistointi kuitenkaan ole maailmalla mikään uusi asia. Eri tieteenaloilla on kansallisia ja kansainvälisiä dataarkistoja. Yhteiskuntatieteiden alalla ensimmäinen kvantitatiivisia aineistoja
koonnut data-arkisto perustettiin jo 1946 (The Roper Public Opinion Research
Center, Williams College), ja 1960-luvulla niitä perustettiin Yhdysvaltoihin,
Kanadaan, Saksaan, Alankomaihin ja Britanniaan. Euroopan tietoarkistoilla
on oma yhteenliittymänsä CESSDA - Council of European Social Science Data
Archives.3 Vuonna 1999 Suomeen perustettiin Opetusministeriön tukemana
Yhteiskuntatieteellinen arkisto4, joka on myös CESSDAn jäsen.
Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa vastaavaa valtakunnallista palvelua
ei Suomessa ole humanistisilla aloilla. Kielitieteiden puolella on CSCn Kielipankki, joka jatkossa tulee olemaan osa kieliaineistojen EU-hankkeen CLARINin5 infrastruktuuria. Humanistisilla aloilla on ollut myös pitkään yksittäisiä digitaalisia arkistoja, kuten Oxford Text Archive, joka perustettiin 1976.
2.
3.
4.
5.
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Digitaalista arkistointia on kuitenkin kehitetty lukuisissa projekteissa eri maissa, mikä on johtanut hajallaan oleviin ja yhteensopimattomiin infrastruktuureihin. Näin todettiin, kun vuonna 2009 perustettiin useiden keskeisten kansainvälisten organisaatioiden yhteenliittymänä Coalition of Humanities and
Arts Infrastructures and Networks – CHAIN6 ratkaisemaan hajanaisuuden ongelmia. EU-tasolla merkittävä humanististen alojen e-infrastruktuuria kehittävä hanke on, CLARINin lisäksi, yleishumanistinen DARIAH.7
Eri maissa data-arkistot ovat organisoituneet eri tavoin. Kanadassa data-arkistot ovat yhtä lukuun ottamatta yliopistokirjaston osa. Yhdysvalloissa yliopistokirjastoissa on lähes puolet data-arkistoista, minkä lisäksi siellä
on suuria kansallisia data-arkistoja ja -keskuksia. Muualla maailmassa dataarkistot ovat usein yliopiston yhteydessä tai arkistolaitoksen osana, mutta ei
kirjastossa.
Eri tieteenaloilla on erilaisia aineistoja ja erilaiset käytännöt tutkimusdatan arkistoinnissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme tutkimusaineistojen arkistointia erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden
näkökulmasta.

Yhteiskuntatieteilijöille on jo tietoarkisto
Yhteiskuntatieteilijöiden kannalta tilanne Suomessa on varsin hyvä. Tampereen yliopiston yhteyteen runsas kymmenen vuotta sitten perustettu Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen
palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia elektronisia
tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat
olla kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia. Tietoarkiston toiminnan ideana on edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä.
Tietoarkiston perustehtäviä ovat tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi, arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu, aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina, aineistojen käyttöehdoista sopiminen,
aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön, aineistoihin liittyvä tietopalvelu, aineistojen jatkokäytön edistäminen, aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen, menetelmäopetuksen tukeminen, arkiston toiminnasta ja
alan tapahtumista tiedottaminen sekä data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.8
6.
7.
8.

Ks. esim. CenterNet 2009.
DARIAH 2009.
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010.
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Näiden perustehtäviensä ohella tietoarkisto mm. osallistuu tutkimusaineistojen prosessoinnin kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen kehitystyöhön sekä organisoi alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta.
Tietoarkisto vastaanottaa ensisijaisesti aineistoja, jotka sopivat yhteiskuntatieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Soveltuvin osin arkistoidaan myös humanististen alojen, kasvatustieteiden ja terveystieteiden aineistoja, joidentulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat
aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan. Kuvailussa käytetään kansainvälistä
tietoarkistojen yhteistyönä kehitettyä DDI-formaattia.9 Tietoarkiston verkkosivuilla on tarkat ohjeet aineiston luovuttamisesta ja käytöstä, ja mm. ohjeet
siitä, miten aineistoon tulisi viitata julkaisussa.
Tutkijan kannalta tärkeää on, että aineistojen arkistoiminen ja toimittaminen arkistosta jatkokäyttöön perustuvat tarkoin säänneltyihin ehtoihin ja
sitoumuksiin. Aineistojen luovuttajat voivat asettaa ehtoja luovuttamiensa aineistojen käytölle, ja jatkokäyttäjät sitoutuvat käyttämään aineistoja käyttöehtojen mukaisesti. Aineistojen arkistoiminen tietoarkistoon ei vaikuta niihin
kohdistuviin omistus-, hallinta- tai tekijänoikeuksiin.
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto toimittaa arkistoimiaan tutkimusaineistoja vain tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Tieteelliseksi katsotaan yliopistojen tai tutkimuslaitosten yhteydessä
tapahtuva tutkimus- tai opetustyö tai opiskelu tai muu vastaava tieteelliseksi katsottava toiminta. Aineistoja luovutetaan myös ammattikorkeakoulujen
käyttöön. Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tarjoamat mahdollisuudet ovat tulleet tutuiksi myös monille Helsingin yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille.
Tammikuusta 2000 helmikuuhun 2010 Helsingin yliopiston tutkijat ovat luovuttaneet tietoarkistoon 212 aineistoa, mikä on noin viidennes kaikista tietoarkistoon tallennetuista aineistoista. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keräämiä tutkimusaineistoja on kahdeksan. Tietoarkistosta on luovutettu
Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimus- ja opetuskäyttöön samana aikana
792 aineistoa. Opetuskäyttöön pyydetyn yksittäisen aineiston käyttäjämäärä
saattaa olla useita kymmeniä.10

* ^ 
    
10. Tieto informaatikko Helena Laaksoselta 19.2.2010.
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Kokemuksia humanistisista aineistoista
keskustakampuksen verkkopalveluhankkeesta
Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhanke 2007–2009 sisälsi kaksi osaaluetta: toisaalta avoimen julkaisuarkiston pystyttämisen tekstiaineistoille ja
toisaalta keskustakampuksen tutkimustoiminnassa syntyvien tutkimusaineistojen digitoinnin, sähköisen arkistoinnin ja verkkokäytön mahdollistamisen.11
Humanistisesta tiedekunnasta tuli mukaan useita digitointiprojekteja. Tiedekuntakirjaston roolina oli avustaminen metadata-asioissa ja yhteydenpito eri
osapuolten välillä. Taustaselvitykset, aineistojen valinta, digitointi ja kuvailu
taas olivat vastuutettu laitosprojekteille. Verkkopalveluhankkeessa päätettiin
perustaa oma digitaalinen arkisto CARHU keskustakampusta varten. Se toteutettiin kirjastoissa laajaan käyttöön tulleella DSpace-ohjelmistolla. Vuoden
2009 syksyllä se yhdistyi muiden kampusarkistojen kanssa Helsingin yliopiston digitaaliseksi arkistoksi, HELDAksi.
Humanistisesta tiedekunnasta valittiin mukaan 9 projektia, jotka yhteensä sisälsivät kuvia, äänitteitä, videoita ja tekstiaineistoja. Käytännössä kaikissa
tapauksissa kyse oli tietystä määritellystä osasta suurempaa projektia. Alusta
asti oli selvää, että aineistot päätyisivät moneen erilaiseen säilytysratkaisuun
käyttötarkoituksen ja yhteistyökuvioiden mukaan. Hankkeessa tavoiteltiin digitointien yhteishankintoja, mutta käytännössä yhteishankinnat eivät kuitenkaan toteutuneet aineistojen erilaisten vaatimusten ja projektien aikataulujen
takia.
Vaikka digitointi teetettäisiin ostopalveluna, todettiin erityisesti ääntä ja
videota sisältävissä projekteissa joka tapauksessa tarvittavan laitteistoja ja
osaamista jälkikäsittelyyn. Esimerkiksi englannin Cambridgeshiren alueen
murrenauhoitusten digitointi teetettiin ostopalveluna. Jatkokäsittelyn projekti kuitenkin teki itse. Tällaisia tehtäviä olivat mm. äänitiedostojen jaottelu
sopiviin osiin tai muunnokset eri tarkoituksia varten. Laitteistoista erityisesti
nopeat tekstiskannerit ja äänen ja videon digitoinnin laitteistot olisi järkevää
olla yhteiskäytössä, vaikka myös ostopalveluja käytettäisiin aiempaa enemmän. Digiwiki12, digitoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen verkkopalvelu, havaittiin hyväksi ja perusteelliseksi tiedonlähteeksi erityisesti äänitteiden digitoinnin suunnittelussa.
Kirjasto oli mukana metadatan suunnittelussa vain osassa projekteista.
Aineistoista kulttuurientutkimuksen kuva-aineistot ja Pohjoismaisten kielten
11. Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhanke 2007–2009.
12. Digiwiki 2009.
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digitaalisen arkiston, NorDigan, äänitiedostot päätettiin sijoittaa kirjaston
HELDA-arkistoon. Kulttuurien tutkimuksen laitoksen kuvakokoelmat siirrettiin Kansalliskirjaston Encompass-järjestelmästä uudelleenjärjestelyn ja metadatan täydennyksen jälkeen HELDAan. Sekä kulttuurientutkimuksen kuvien
että NorDigan äänimateriaalien metadata vietiin Excel-taulukoista, joihin oli
helppo tehdä korjauksia ennen latausta. Aiemmin kerätty ja hankkeen aikana
lisätty metadata oli suurelta osin kuvailevaa metadataa, ja poikkesi vain muutaman kentän verran tekstiaineistojen metadatasta. Sanallisiin selityksiin kuvien ja äänitiedostojen sisällöstä kiinnitettiin huomiota, koska kokotekstihaku
ei ole multimedia-aineistoilla mahdollista ja aineiston löydettävyys on niillä
täysin metadatan varassa.
Hankkeessa käsitellyt digitoidut aineistot eivät kuitenkaan liene metadatan kannalta vaikeimpia, vaan digitaaliseen muotoon on humanistisilla aloilla
tehty aineistoja monenlaisena multimediana. Osa vaatii jopa tiettyjä ohjelmia
toimiakseen, jolloin digitaalinen säilyttäminen ja sitä tukevan metadatan kerääminen on jo varsin ongelmallista.13
Monista aiemmin digitoiduista aineistoista metadataa on tallessa suhteellisen niukasti. Vastedes kuvailevan metadatan lisäksi tarvitaan pitkäaikaissäilytyksen mahdollistamiseksi enemmän hallinnollista metadataa, kuten teknisiä
tietoja tiedostoista, ohjelmista ja laitteista ja tiedostoille jo tehdyistä muunnoksista. Digitoitavilla aineistoilla tällaiset tiedot pitää tallentaa digitoinnin yhteydessä ja teknisten tietojen keruu pitäisi olla mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Jälkeenpäin tietoja on hyvin vaikea enää kerätä. Kirjastoille, arkistoille
ja museoille Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä ja pitkäaikaissäilytyksen ratkaisut edellyttävät metadataratkaisujen yhteensovittamista. Askel tähän suuntaan on marraskuussa 2009 ilmestynyt Kansallisen digitaalisen
kirjaston standardisalkun luonnos.14
Tekijänoikeuskysymysten selvittäminen on usein vaikein osa digitointiprojekteissa. Suurin ongelma oli aiempien vuosikymmenten aineistoilla, joissa osaa aineiston keräämiseen osallistuneista henkilöistä oli mahdoton tavoittaa. Jos tällaiset osat aineistoista joudutaan tekijänoikeussyistä jättämään
kokonaan digitoinnin ja digitoidun aineiston jatkokäytön ulkopuolelle, menetetään paljon arvokkaita materiaaleja. Humanistien projekteissa osoittautui,
että suurin osa äänimateriaaleista vaatii käytön rajoittamista tietosuojasyistä.

13. Cantara 2006, 40.
14. Kansallisen digitaalisen kirjaston standardisalkku. 2009.
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Käyttöoikeuksia voi antaa vain yksittäisille hyväksytyille käyttäjille tutkimuskäyttöä varten. Myös kirjastojen DSpace-järjestelmissä tällainen rajoittaminen
onnistuu. Teknisiä ratkaisuja on olemassa, mutta lupien myöntäminen yksittäisiin aineistoihin kerrallaan tekee tutkimusaineistojen laajamittaisen käytön
hankalaksi. Ongelman ratkaiseminen edellyttää varsin laajaa yhteistyötä lupien myöntämisen ja käyttäjäntunnistuksen mahdollistamiseksi.
Tällaisia tutkimusaineistojen infrastuktuurihankkeita kuitenkin on jo.
Esimerkiksi kieliresurssien CLARIN-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda
järjestelmä, jossa tutkimusaineistoja tarvitseva voisi saada kotiorganisaationsa myöntämillä tunnuksilla käyttöoikeuden myös laajaan joukkoon aineistoja
eri maista. Suomessa CSCn Kielipankki-palvelu muunnetaan CLARINin vaatimusten mukaiseksi. Ensi vaiheessa testataan käyttöoikeuden ulottamista saksalaisiin ja hollantilaisiin aineistoihin vuoden 2010 aikana.
Säilytys- ja jakelujärjestelmäksi kuva-, ääni- ja videoaineistoille oli vaikeuksia löytää käytettävyydeltään hyviä ratkaisuja. Erityisesti videotiedostojen
kohdalla olisi hyötyä, jos alusta tukisi suurten tiedostojen joustavaa käyttöä
suorakäytön eli streamauksen avulla. HELDAn DSpace-ohjelmistossa suorakäytön tukea ei vakiona ole, ja NorDiga-projektiin sisältyneiden videoiden sijoitus olisi ollut järkevää kevennettynä esim. Flash-muodossa. Hankekaudella
niitä ei vielä kuitenkaan tallennettu. Hankkeessa oli mukana kuva-aineistoja, joille olisi tarpeen monipuoliset kuvien selailutoiminnot tarjoava käyttöliittymä. Kulttuurientutkimuksen kuva-aineistot sijoitettiin HELDAan, mutta
sen ohjelmisto ei ilman lisäosia tue kovinkaan hyvin kuvakokoelmien selailua.
Taidehistorian kuva-arkistossa taas on käytössä Canto Cumulus -ohjelmisto.
Hankkeen puitteissa kuva-arkistossa digitoitiin professori J.J. Tikkasen kokoelman luonnoskirjoja ja Helsingin arkkitehtuurikuvia. Canto Cumulus soveltuu säilytykseen tilanteessa, jossa aineistot ovat lähinnä oppiaineen sisäisessä
opetus- ja tutkimuskäytössä.
Vaikka aineistojen säilytyksessä huolehditaan tiedostojen varmennuksista
ja on suunniteltu aineiston säilyttäminen vuosiksi eteenpäin, on varsinaisen
pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset kymmenien tai satojen vuosien perspektiivillä pitkälti ratkaisematta. Kirjastonäkökulmasta paljon odotuksia kohdistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston hankkeen (KDK) pitkäaikaissäilytyksen
osuuteen. Hankkeen päättyessä 2011 on pitkäaikaissäilytyksen osalta kuitenkin
valmiina vasta suunnitelma, jonka toteuttaminen kestää vielä useita vuosia.
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Kirjastojen roolista tutkimusaineistojen hallinnassa
Mikä voisi olla Helsingin yliopiston kirjaston rooli tutkimusdataa ja -aineistoja
koskevan tietämyksen levittämisessä? Data-arkistoa kirjastoon ei ole järkevää
edes ajatella perustettavaksi. Pikemminkin kirjastossa voi olla asiantuntemusta tiedon kokoamisessa sekä aineistoihin ja niiden käyttöön opastamisessa. Eri
tieteenaloilla on erilainen tilanne: joillakin aloilla on olemassa kansallisia ja
joillakin kansainvälisiä data-arkistoja, toisilla aloilla ei ole itse asiassa mitään
paikkaa, jonne tutkimusdataa arkistoida. Myös tutkimuksen kuluessa koottavat aineistot ovat erilaisia ja erityyppisiä, ja ne olisi hyvä arkistoida tutkimushankkeen aikana tai sen päätyttyä.
Yhteiskuntatieteiden ja niiden lähitieteiden alalla tilanne on varsin hyvä:
tietoarkisto on jo olemassa. Näiden alojen tietoasiantuntijoiden tulisi olla tietoisia siitä, mitä tietoarkistossa tehdään ja mitä hyötyä siitä kaikesta on tutkijalle. Jo nyt mm. Helsingin yliopiston kirjaston keskustakampuksen kirjastossa
valtiotieteiden alan informaatikko on Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kirjastoyhdyshenkilöverkoston jäsen ja on näin voinut jakaa asiantuntemustaan mm. informaatiolukutaidon opetuksessa. Kun Helsingin yliopiston
kirjastossa tarkennetaan tieteenalapalvelujen kokonaisuutta, olisi järkevää, että eri alojen tietoasiantuntijoiden ja informaatikkojen toimenkuvaan kuuluisi
myös oman alansa data-aineistoista tietäminen. Keskustakampuksen uudessa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä kirjastossa voisi olla ainakin yksi sellainen tietoasiantuntijan tehtävä, johon kuuluisi tutkimusmenetelmien ja -aineistojen asiantuntemus.
Goldin näkemyksen mukaan kirjastoille voisi sopia avustaminen digitaalisen arkistoinnin suunnittelussa ja tallennuksessa erityisesti pienemmän skaalan tutkimuksessa ja toisaalta tutkimusjulkaisujen digitaalinen arkistointi.15
Helsingin yliopistossa tutkimusartikkelien digitaalinen arkistointi onkin vastuutettu kirjastolle. Tätä kautta kirjasto on joka tapauksessa sidoksissa tutkimusaineistoihin. Julkaisut, ja tutkimusaineistot joihin ne pohjautuvat, sijaitsevat usein eri järjestelmissä. Niiden tulisi olla kuitenkin linkitettyinä toisiinsa.
Kun Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto perustettiin Tampereen
yliopiston yhteyteen valtakunnalliseksi palvelulaitokseksi, yhtenä ideana oli
saattaa arkistoon tallennettu tutkimusdata mahdollisimman hyvin tutkijoiden
tietoisuuteen. Tietoarkiston oman aineistoluettelon16 lisäksi tutkimusdata on

15. Gold 2007.
16. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010.
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kuvailtu yhteistyössä Tampereen yliopiston kirjaston kanssa Tamcat- ja Linda-tietokantoihin. Niinpä tietystä aiheesta kirjallisuutta hakeva tutkija voi samassa haussa saada tietoa myös olemassa olevasta, jo valmiiksi kootusta tutkimusaineistosta. Lisäksi tietoarkiston aineistoluettelossa on mainittu julkaisut,
joissa ko. aineistoa on käytetty. Parhaassa tapauksessa aineistoluettelosta on
linkki pdf-muodossa olevaan verkkojulkaisuun.
Kirjastojen kautta hankitut tietoaineistot ovat myös osa tutkimusinfrastruktuuria. Esimerkiksi CLARIN-hankkeessa ollaan kiinnostuneita myös kirjastojen lisensioimista aineistoista kielentutkimuksen lähdeaineistoina. Positiivisena esimerkkinä toimi laaja venäläinen Integrum-tietokanta, joka tarjoaa
mahdollisuuksia kielentutkijoille, vaikka se on alun perin kehitetty lähinnä
virkamiesten ja yritysten käyttöön. Nykyisillä lisenssiehdoilla on tyypillisesti
tyydyttävä käyttämään aineistoja niiden omien web-käyttöliittymien kautta,
kun taas monipuolisempi hyödyntäminen edellyttäisi lisenssiehdoissa lupaa
tallentaa aineisto myös paikallisesti omiin järjestelmiin. Poikkeuksiakin on,
esimerkiksi englannin tutkimusyksikkö VARIENG hyödyntää Early English
Books Online -tietokannan kokotekstiosaa myös paikallisesti tallennettuna.
Kirjastot voivat monella tavalla välittää tietoa tiedeyhteisölle hyödyllisistä
asioista. Informaatiolukutaidon opetuksen lisäksi seminaarit ja keskustelutilaisuudet tarjoavat oivallisia mahdollisuuksia. Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestivät syksyllä 2009 yhteisen
seminaarin ”Tutkimusaineistojen tiedonhallinta”, joka kokosi yli sata tutkijaa
kuuntelemaan asiantuntijoita, kyselemään ja keskustelemaan.17 Tutkijoiden
tiedonhallintasuunnitelman laatimisessa kirjaston asiantuntijoilla oli tärkeä
rooli myös Viikin tiedekirjaston Solmu-hankkeessa.18
Keskustakampuksen tieteellisten aineistojen verkkopalveluhankkeessa
todettiin, että vielä ei ole tarjolla kaikille humanistis-yhteiskuntatieteellisille
aloille erityyppisten aineistojen, kuten tekstin, kuvan, äänen ja videon tallennukseen soveltuvia laajoja digitaalisia arkistoja. Vaikka aineistoja ei sijoitettaisi kirjastojen järjestelmiin, voivat kirjastolaiset olla apuna digitaalisen tallennuksen suunnittelussa, vähimmäistasolla välittämässä tietoa olemassa olevista
arkistointimahdollisuuksista. Kirjastojen hankkimia tai tallentamia digitaalisia aineistoja voidaan usein hyödyntää tutkimuskäytössä, jolloin kirjastojen
ja tutkimussektorin järjestelmien tulee olla yhteensopivia. Läheinen yhteistyö
tutkimuksen ja kirjastojen välillä on välttämätöntä erityyppisten aineistojen
mahdollisimman laajan tutkimuskäytön varmistamiseksi.
17. Laaksonen 2009; Peltonen 2009b.
18. Oksanen-Särelä 2009.
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MUUTOSJOHTAMISESTA
OPPIMISEN JOHTAMISEEN
Heli Ahonen

Helsingin yliopiston kirjaston johto ja esimiehet valmentautuivat syksyllä 2009
tukemaan kirjaston työyhteisöjä muutoksessa. Ajankohtaisia muutoksia olivat
mm. uusi organisaatio, johtosääntö ja budjettikäytäntö. Taustalla on nähtävissä myös kirjastoalan pitempiaikainen, ennen muuta tieto- ja viestintäteknologian nopeasta kehityksestä johtuva toimintatapojen ja palvelujen uudistuminen, jota tämän kirjan muut artikkelit valaisevat monipuolisesti. Oli siis
perusteltua lähteä kirjaston johdon valmentautumishankkeessa siitä, että työyhteisöjen toiminnan muutokset tulevat kuulumaan esimiesten lähivuosien
työhön nyt ajankohtaisten ratkaisujen läpiviennin jälkeenkin. Esimiestyön kehittämisessä ei ole kyse johtamisviestinnän tehostamisesta poikkeuksellisen tilanteen takia vaan 2010-luvun johtamiskäytännöistä, joita tarvitaan jatkuvan
muutoksen hallintaan.
Erittelen tässä artikkelissa jatkuvassa muutoksessa toimivan organisaation johtamista. Käytän väljänä kehikkona kolmea käsitettä, joilla Pauli Juuti
ja Mikko Luoma ovat tarkastelleet strategisen johtamisajattelun viimevuosien
kehitystä.1 Rationaalinen, kompleksinen ja postmoderni maailmankuva perustuvat toisistaan poikkeaviin oletuksiin johdettavana olevan muutoksen luonteesta. Esitän lisäksi, että nykyinen nopea ja monimutkainen muutos, jonka
1.

Juuti & Luoma 2009.
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dynamiikka syntyy uuden tiedon luomisesta ja leviämisestä verkostomaisessa
toiminnassa, edellyttää johtamisen erityistä kohdistamista oppimiseen. Esittelen kaksi mallia, joiden pohjalta Helsingin yliopiston kirjaston johto ja esimiehet kehittelivät syksyllä 2009 itselleen välineitä oppimisen johtamiseen.
Nykyisin kehitys- ja tuloskeskustelut ovat tavallisin käytäntö, joilla työntekijät
pyritään sitouttamaan strategisiin muutoksiin ja tulostavoitteisiin. Nyt hankkeessa kokeiltiin yhdessä kehiteltyä uudenlaista dialogikäytäntöä. Hankkeeseen, jossa toimin valmennuksen vetäjänä, osallistuivat kirjaston johtoryhmä
ja esimiehet, yhteensä yli 40 henkeä.

Rationaalisen suunnittelun eväät loppuvat
nykyisten muutosten johtamisessa
Tunnetuin rationaaliseen maailmankuvaan perustuva muutosjohtamisen malli
on John Kotterin kahdeksan vaiheen malli.2 Johto käynnistää muutosjohtamisen prosessin (1) markkinoiden ja kilpailutilanteen tutkimisella ja mahdollisten
kriisien tai merkittävien mahdollisuuksien määrittämisellä, jonka jälkeen (2)
perustetaan muutosta ohjaava tiimi. Näiden analyysi- ja organisointivaiheiden
jälkeen (3) laaditaan visio ja strategia. (4) Visio ja strategia viestitään organisaation henkilöstölle, jonka jälkeen (5) henkilöstö valtuutetaan toimimaan vision ja strategian mukaan. Muutosjohtamisen loppuvaiheissa (6) varmistetaan
lyhyen aikavälin onnistumiset, (7) vakiinnutetaan parannukset ja toteutetaan
uusia muutoksia ja (8) juurrutetaan uudet toimintatavat yrityskulttuuriin.
Kotterin malli ilmentää hyvin rationaalisen maailmankuvan oletuksia.
Pyrkimys vakauteen kuuluu organisaatioiden perusluonteeseen. Johtamisella tähdätään kontrolliin ja järjestykseen, mikä saavutetaan asiantuntijoiden ja
johdon ennakkosuunnittelulla, tehtyjen ratkaisujen viestinnällä ja toteutuksen
jakamisella osiin. Muutosta voidaan hallita, koska se noudattaa ennustettavia syy-seuraussuhteita. Oikeastaan tavoitteena on päästä eroon muutoksesta, saavuttaa uusi vakauden tila ja jatkaa normaalia elämää. Alun perin muutosjohtamisen käsite syntyi juuri pyrkimyksestä saada yllätyksellisiä ilmiöitä
rationaaliseen kontrolliin.3
Organisaation tunnistamien ongelmien ratkaiseminen ja tulevaisuuden
rakentaminen edellyttävät epäilemättä rationaalista ajattelua ja suunnittelua.
Kotterin mallin kaltaiset lähestymistavat vaikuttavat kuitenkin hampaattomilta
nykyisissä nopeasti toisiaan seuraavissa ja vyyhtimäisesti yhteen kietoutuvissa
2.
3.
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muutoksissa. Kuten Helsingin yliopiston kirjaston uudistumisessa, monet tekijät muuttuvat samanaikaisesti ja vaikuttavat toisiinsa. Uudistuksia suunnittelevat työryhmät ja projektit tuottavat useista näkökulmista tietoa tulevaisuuden ratkaisuja varten. Siksi rationaalinen muutosjohtamisen prosessi törmää
vaikeuksiin jo alkuvaiheiden jälkeen: miten kaikesta tuotetusta tiedosta voidaan pelkistää ylhäältä alas viestittävä visio ja strategiat, tyhjentämättä niistä
todellisuuden monimutkaisuutta?

Verkostoituneessa toiminnassa muutos on koko ajan kesken
2000-luvun tieteellisen kirjaston toiminta on monimutkainen systeemi, joka
koostuu erilaisista osasysteemeistä ja yhteyksistä monitahoisiin verkostoihin.
Jokaisen muutoksen vaikutukset leviävät nopeasti systeemistä toiseen. Johdettavana on siis paljon kytkentöjä ja takaisinkytkentöjä sisältävä systeeminen
toiminta, jossa tapahtuvat muutokset ovat epälineaarisia ja vaikeasti ennakoitavia. Juutin ja Luoman strategia-ajattelun jäsennyksessä tällainen näkemys
edustaa kompleksista maailmankuvaa.4
Yves Doz ja Mikko Kosonen havainnollistavat nopean ja monimutkaisen
muutoksen luomaa johtamisen haastetta kuvan 1 mallilla.5 Organisaation ylin
johto tasapainottelee operatiivisen tehokkuuden ja strategisen muutoksen ja
uusiutumisen tavoitteiden välillä. Edellinen vaatii jatkuvuutta ja vakautta;
käytännön toiminnan operatiivinen tehokkuus rakennetaan määrätietoisella, pitkäjänteisellä kehittämisellä. Strateginen ketteryys puolestaan edellyttää
muutoksista nopeasti päättävää ja niihin yhteisesti sitoutunutta johtoa, joka
kohdentaa resursseja strategian mukaan uudelleen. Monimutkaisten systeemien maailmassa uusiutumista ei voi ohjata yksinomaan rationaalisen suunnittelun hitailla keinoilla, joihin kuvan 1 oikea alakulma viittaa, mutta ei myöskään
hajauttamalla strateginen päätösvalta muutoksien nopeuttamiseksi (kuvan 1
vasen yläkulma).

4.
5.

Juuti & Luoma 2009.
Doz & Kosonen 2008.
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Kuva 1. Strategisen ketteryyden ja operatiivisen erinomaisuuden jännite
Dozin ja Kososen mukaan.6

Miksi kompleksinen maailmankuva on noussut johtamisajattelussa rationaalisen rinnalle? Johdettavien toimintojen monimutkaisuus on kiistatta lisääntynyt
teknologis-taloudellisen murroksen myötä. Viime vuosisadan jälkipuoliskolla vallinnut koneellisen massatuotantotavan aikakausi on vaihtumassa tietoja viestintäteknologiaa hyödyntävään verkostotalouteen.7 Tieto- ja viestintäteknologian innovaatiot ovat muuttaneet tuotantotapoja ja mahdollistaneet
uudenlaisia liiketoimintamalleja. Teknologialle on tyypillistä muuntelemisen
helppous ja liiketoiminnalle uuden tiedon luominen ja nopea hyödyntäminen.
Kaikki muutokset – sekä toiminnassa tuotetut innovaatiot että siinä esiintyvät
häiriötilanteet – leviävät systeemien verkostoissa nopeasti ja usein yllättävillä
tavoilla. Eri puolilla verkostoa opitaan koko ajan uutta, joka siirtyy nopeasti
verkoston muille toimijoille opittavaksi ja muokattavaksi käyttöön.8
Keskinäiset riippuvuudet näkyvät erityisesti asiakassuhteiden kautta tapahtuvassa oppimisessa. Geoffrey Moore osoitti jo 1991, kuinka uuden teknologian tuotteet tuodaan markkinoille keskeneräisinä ja niiden jatkokehittely
tapahtuu tuottajien, jakelijoiden ja asiakkaiden vuorovaikutuksen kautta. Kun
uusi tuote lanseerataan markkinoille ensimmäisenä versiona, asiakkaat ovat
6.
7.
8.
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harvalukuisia mutta tietäviä. He haluavat tuotteen oppiakseen sen teknologiasta lisää ja saavuttaakseen ensikäyttäjän etulyöntiaseman. Vasta näiden edelläoppijoiden ja edelläkäyttäjien jälkeen tuote on muokattu sopivaksi versioksi massa-asiakaskunnan käyttöön. Oppiminen ei siis eriydy organisaatioiden
mukaan vaan etenee vuorovaikutuksen kautta. Se näkyy yhtäältä tuotteiden
yksinkertaistumisena ja viimeistelynä ja toisaalta siinä, että vähäisemmän asiantuntemuksen omaaville, laajemmille asiakasryhmille on kehittynyt valmius
ottaa tuote käyttöön.

Oppiminen on kehityksen keskeneräisyyden työstämistä
On siis perusteltua puhua muutosjohtamisen sijasta pikemmin oppimisen johtamisen haasteesta, joka on kehkeytynyt teknologis-taloudellisen murroksen
ja verkostojen vuorovaikutuksen tihenemisen myötä. Oppimisen johtaminen
on ajankohtaista erityisesti sellaisissa organisaatioissa, jotka tuottavat ja välittävät tietoa ja joiden palveluissa tieto- ja viestintäteknologia on keskeinen
tekijä – kuten tieteellisissä kirjastoissa. Siksi niiden tulevaisuuden visiota ja
strategioita on kuvattava kehityksen keskeneräisyyttä korostavalla tavalla. Toiminnan jatkuva keskeneräisyys voi koetella työntekijöiden ja esimiesten jaksamista, mutta oppimista tukemalla jatkuvan muutoksen tilasta voi tulla myös
mahdollisuus vaikuttaa työhyvinvointiin. Verkostojen kautta toimijoille tarjoutuu uusia kiinnostuksen kohteita, uudet kiinnostavat kohteet taas vetävät
puoleensa uusia toimijoita verkostoitumaan, ja niin edelleen. Keskeneräisyys
voi siten synnyttää oppimisen laajenevia kehiä, mikäli organisaatiot purkavat
sellaisia työnjakoja ja johtamismenettelyjä, jotka hankaloittavat työntekijöiden
oppimisen suuntautumista uusiin kohteisiin.
Gary Hamel ja Bill Bree, jotka ovat hahmotelleet tulevaisuuden johtamista, väittävät, että valtaosassa yrityksistä sovelletaan yhä massatuotantokauden kiinteitä tehtäväjakoja ja kontrollia painottavia hierarkkisia johtamismalleja, vaikka johdettavat toiminnat ovat edellä kuvatulla tavalla merkittävästi
muuttaneet luonnettaan.9 Juutin ja Luoman mukaan kompleksiseen maailmankuvaan perustuvan johtamisen keinoille on kontrollin sijasta tyypillistä
dialogisuus ja neuvottelu.10 Kun johdettava toiminta on jatkuvasti kehitykseltään kesken ja yhteisen oppimisen kohteet ylittävät tehtävä-, työyhteisö- ja

9. Hamel & Bree 2007.
10. Juuti & Luoma 2009.
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organisaatiokohtaisia rajoja, johtaminen ei voikaan olla yksisuuntaista viestintää ja kontrollia. Oppimisen johtamiseen tarvitaan välineitä, joiden avulla
esimies voi keskustella työntekijöiden kanssa toiminnan muutoksen suunnista ja millaisia oppimisen kohteita ne synnyttävät työyhteisölle. Kuva 2 esittää
mallia, jonka ideasta Helsingin yliopiston kirjaston hankkeessa työstettiin ja
konkretisoitiin tällaista dialogivälinettä.

Kehittyvät palvelun
tuottamisen ja
oppimisen tavat
TUOTANTOVETOINEN
OPPIMINEN

YHTEISKEHITTELYOPPIMINEN

2
Vakiintuneet
palvelut ja
asiakassuhteet

TÄYDENTÄVÄ,
LISÄOPPIMINEN

1

4

3

Vakiintuneet palvelun
tuottamisen ja
oppimisen tavat

Kehittyvät
palvelut ja
asiakassuhteet

ASIAKASVETOINEN
OPPIMINEN

Kuva 2. Palvelutoiminnan keskeneräisestä kehityksestä jäsentyvät oppimisen kohteet.

Nelikenttämallin ulottuvuuksilla pelkistetään, millaisiksi vakiintuneet palvelut
ja asiakassuhteet ovat kehittymässä (vaaka-akselin nuoli) ja millaisiksi palvelujen tuottamisen ja oppimisen vakiintuneet tavat ovat kehittymässä (pystyakselin nuoli). Yliopiston kirjaston johto kiteytti strategisen kehittämisen tähtäävän
muun muassa ”bulkkipalvelujen” tuottamisesta kohti tiiviimpää integroitumista tieteellisiin asiakasyhteisöihin ja räätälöidympää palvelua ja toisaalta
käsityömäisistä toimintatavoista kohti yhtenäisempiä käytäntöjä kirjaston eri
yksiköissä. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys nähtiin keskeisenä juonteena sekä palvelujen sisältöjen että toiminta- ja oppimistapojen muutoksissa.
Muutossuuntien risteytymisestä syntyy kuvan 2 neljä erilaista toiminnan
nykyvaihetta kuvaavaa kenttää, joiden oppimisprosessit poikkeavat toisistaan.
Kirjaston tiskillä tapahtuva palvelu ja primääriluettelointi ovat esimerkkejä
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kirjastotoiminnan vakiintuneista ydintöistä, joissa on pitkät asiantuntemuksen perinteet, mutta joissa tapahtuu myös kehitystä ja syntyy siten lisäoppimisen tarpeita. Kenttä 2, tuotantovetoinen oppiminen, viittaa asetelmaan, jossa
kirjasto järkeistää vakiintuneita palvelujaan esimerkiksi teknologian avulla,
minkä jälkeen asiakkaiden on opeteltava uudet toimintatavat. Nykyisiä esimerkkejä tästä ovat muun muassa kirjastossa kehitetyt sähköisen asioinnin
muodot. Kentän 3 asiakasvetoisen oppimisen kohteita taas ovat uudet palvelumuodot, joita asiakkaat odottavat, mutta joita kirjasto ei pysty tuottamaan
nykyisillä toiminta- ja oppimistavoillaan. Tieteellisen kirjaston asiakkaat ovat
tutkijoita kansainvälisine kontakteineen ja nuoria opiskelijoita, joten monet
asiakkaat oppivat uusia välineitä ennen kuin ne voidaan kehittää osaksi kirjaston palveluinfrastruktuuria; tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaiden runsas
sosiaalisten medioiden käyttö enteilee kirjastolle kehittämispaineita. Kenttä 4
osoittaa erityisen selvästi kirjaston strategista tähtäintä kohti tiiviimpää integroitumista asiakasyhteisöihin. Kenttä kuvaa niitä kirjaston asiantuntijoiden ja
asiakkaiden yhteisiä hankkeita, joissa opitaan yhdessä luomalla kummankin
toimintaa uudistavia palveluja. Nykyisiä yhteiskehittelyoppimiseksi luonnehdittavia pyrkimyksiä ovat esimerkiksi digitaalisen kirjaston ja tietoaineistojen
valinnan yhteistyöhankkeet.

Postmoderni strategia:
viestinnän ja valtuutuksen sijasta yhteistä merkityksen luomista
Nelikenttämalli työstettiin siis esimiestyön välineeksi, jolla voi havainnollisesti viitata johdon kehityssuuntia ja strategisia linjauksia koskeviin näkemyksiin
ja niistä muodostuvien oppimisen kohteiden kokonaisuuteen. Mallia voidaan
käyttää perinteisen rationaalisen ja hierarkkisen johtamisen osana, mutta se
sopii paremmin oppimisen johtamisen dialogiin kuin vakiintuneet esimiesalaiskeskustelujen lomakkeet. Nelikenttä voidaan nähdä myös osana postmodernia strategia-ajattelua, jolle on Juutin ja Luoman mukaan tyypillistä sekä
työntekijöiden että asiakkaiden aktiivinen osallistaminen merkityksen luomisen prosessiin.11
Postmoderni strategia on lähellä ideaa oppimisesta keskeneräisyyden työstämisenä, sillä se pyrkii aktivoimaan toimijat suorittamaan jatkuvia kokeiluja. Juutin ja Luoman mukaan strategia on dynaaminen tulkinta organisaation
edustaman alan ja alueen merkityksestä, joten se toimii referenssipisteenä,

11. Juuti & Luoma 2009.
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johon kokeiluja voidaan verrata.12 He luonnehtivat postmodernia strategiaa
myös innostavaksi dialogiksi ja tunteisiin vetoavaksi vertauskuvaksi ja tarinaksi,
jonka juonta ihmiset voivat hyödyntää selventäessään omia kokemuksiaan.
Nelikenttämallia voi kyllä pitää tarinallisena välineenä, sillä sen ulottuvuudet
ovat ”mistä minne olemme matkalla” -oletuksia. ”Bulkkituotteiden ja käsityön
kulttuurista integroitumaan yhä tiiviimmin asiakkaiden toimintaan” sisältää
monta kokemusta, havaintoa ja kuvitelmaa muutoksesta. Nelikenttää käytetään merkitysten luomiseen; se voi virittää innostavaa dialogia jäsentämällä
näkyväksi kirjaston toiminnan tarjoamia oppimisen erilaisia mahdollisuuksia.

Työidentiteetti uudistuu oppimisen kohdistuessa uusiin asioihin
Asiantuntijoille on ominaista tiedollinen kiinnostus. He suuntaavat huomionsa
työssä siihen, mitä he eivät vielä tiedä tai ymmärrä. Siksi heitä on vaikea johtaa
perinteisin ohjauskeinoin, kuten valmiiksi määritetyillä tehtävillä ja palkitsemalla hyvästä olemassa olevasta osaamisesta. Jos heiltä odotetaan uutta tietoa ja innovatiivisuutta, ei heitä voi johtaa valvonnan ja hierarkioiden avulla.
Massatuotannolle ja byrokratialle tyypillistä ajattelun erottamista tekemisestä
ei voida soveltaa asiantuntijoihin ”tietoyrityksissä”, kuten Karl-Erik Sveiby jo
pari vuosikymmentä sitten kirjoitti.13
Myös asiantuntijuus on muutoksessa. Asiantuntijaksi on totuttu kutsumaan henkilöitä, joilla on selkeä tiettyyn ammattialaan tai tehtäväkuvaan perustuva identiteetti. Identiteettiä on ylläpitänyt vahva henkilökohtainen suhde työn kohteeseen ja tiedollisiin välineisiin, joilla alaa koskeva ymmärrys on
rakennettu. Toimiminen vaihtelevissa verkostoissa ja työn kehityksen jatkuva
keskeneräisyys muuttaa tilanteen. Ammatti-identiteetin sijasta on osuvampaa
puhua työidentiteetistä, joka uudistuu uudenlaisten oppimiskohteiden haltuunoton kautta. Kirjaston työntekijän työidentiteetti voi kehittyä erilaiseksi
sen mukaan, millaisiin palveluihin ja kehittämishankkeisiin hän suuntautuu
ja millaista asiantuntemusta on niillä, joiden kanssa hän toimii ja oppii yhteistyössä. Työidentiteettiäkin on siis tarkasteltava korostaen sen keskeneräisyyttä
ja muutossuuntien moninaisuutta, samalla tavoin kuin edellä kuvattiin organisaation toiminnan muutoksen luonnetta.
Työntekijän työhistoriasta voidaan erottaa kehityssyklejä, jaksoja, joista
kukin on muokannut työidentiteettiä uudenlaiseksi. Käänne työidentiteetin
rakentamisessa tapahtuu, kun työntekijä siirtyy ottamaan haltuun uutta työn
12. Juuti & Luoma 2009.
13. Sveiby 1990.
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kohdetta siihen liittyvien yhteisöjen ja verkostojen jäsenenä. Työidentiteetti
ei näin ollen rakennu yksisuuntaisesti osaamisen lisäämisestä samalla perustalle, vaan sen kehitys ottaa yllättäviäkin suuntia uusista oppimisen kohteista.
Kuvassa 3 esitetään malli, jonka idean pohjalta Helsingin yliopiston kirjaston
hankkeessa kehiteltiin esimiesten käyttöön väline työntekijän työidentiteetin
kehitysvaiheen ja lähitulevaisuuden oppimisen tavoitteiden tarkasteluun.
Toimijan työidentiteetin kehitysvaihetta luonnehtii se, millaiseen kohteeseen hän suuntautuu ja mikä merkitys työyhteisöillä ja verkostoilla on hänelle.
Kuvan 3 pystyulottuvuus havainnollistaa sitä, että kehitykseltään keskeneräisessä toiminnassa on sekä vakiintuneita että uusia, kehkeytymässä olevia oppimisen kohteita. Vaakaulottuvuus tekee eron sen mukaan, vaikuttaako toimija
kohteisiin aktiivisesti yhdessä työyhteisöjen ja verkostojen muiden toimijoiden kanssa vai onko hänen sosiaalisen aktiivisuutensa painopiste omien tilannekohtaisten yhteistyösuhteiden luomisessa. Työidentiteetin kannalta suhde
kohteeseen on tärkeämpi kuin sosiaalisiin rakenteisiin, toisin sanoen toimija
voi vaihtaa työyhteisöä tai työpaikkaa saadakseen edelleen työskennellä motivoivien asioiden parissa tai löytääkseen sellaisia. Luonnollisesti työn kohde voi
muuttua myös vastoin toimijan tahtoa ja vaikuttaa työidentiteetin kehitykseen.
Esimiehen ja työntekijän välisessä dialogissa käsitellään sitä, mihin kohteisiin
työntekijän kiinnostus nyt suuntautuu, eli mihin nykyinen työidentiteetti perustuu ja missä kehitysvaiheessa se on.

Vakiintunut
oppimisen kohde

OPTIMOIVA
OPPIMINEN

SELVIYTYMISOPPIMINEN
Tilannekohtaisten yhteisöjen ja
verkostojen
muodostaminen

Työyhteisöissä ja
verkostoissa
vaikuttaminen

INNOVOIVA
OPPIMINEN

ETSIVÄ OPPIMINEN
Kehkeytyvä
oppimisen kohde

Kuva 3. Työidentiteetin uudistuminen oppimisen kautta.
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Työidentiteetin kehitysvaihetta voidaan pohtia yhdessä puhumalla neljänluonteisesta oppimisesta. Selviytymisoppimisella viitataan tilanteeseen, jossa työntekijä kokee työn rutiiniksi, joka ei tarjoa enää riittävästi uutta opittavaa – tai
päinvastaiseen tilanteeseen, jossa työ on todellisuudessa muuttunut, mutta viralliset oppimisen käytännöt perustuvat vanhentuneeseen näkemykseen työstä
eivätkä tue uuden oppimista. Kummassakin tapauksessa työntekijä keskittyy
oppimaan selviytymiskeinoja päivittäisiin tilanteisiin, muodostamalla avukseen epävirallisia yhteistyökuvioita. Työhönsä ja organisaatioon turhautuvan
ja stressaantuvan työntekijän työidentiteetti alkaa hämärtyä. Pitkittyessään
vaihe verottaa myös jaksamista.
Tilannekohtainen selviytyminen rutiiniksi koetussa työssä tai yksin jääminen uusissa haasteissa voi virittää myös toisenlaista toimijuutta, jota kuvassa
3 kutsutaan etsiväksi oppimiseksi.14 Työntekijä alkaa organisoida itselleen uusia kontakteja saadakseen laajempaa ymmärrystä siitä, miksi työ turhauttaa tai
stressaa. Uudet näköalat vievät mukanaan uusiin ajatuksellisiin ja sosiaalisiin
maisemiin, joista käsin suhde omaan työhön ja organisaatioon nähdään laajemmassa viitekehyksessä. Etsivän oppimisen vaihe merkitsee siten käännettä
toimijuudessa ja mahdollisuutta työidentiteetin uudistamiseen.
Kehittyvän työn parissa työskentelevä ja siihen liittyviä verkostoja haltuun
ottava työntekijä on innovoinnissa parhaimmillaan. Uusien asioiden tekeminen uusilla tavoilla synnyttää ideoita, oppimisen halu innostaa vaikuttamiseen
ja uudet sosiaaliset kuviot avaavat siihen mahdollisuuksia. Innovoivalla oppimisella viitataan kuvassa 3 siis vaiheeseen, jossa työntekijän työidentiteetti on
ottanut uuden suunnan ja se monipuolistuu, kun hän vaikuttaa kehittämishenkisten yhteisöjen ja verkostojen toiminnoissa. Optimoivalla oppimisella taas
tarkoitetaan työidentiteetin kehityksen seuraavaa vaihetta, jossa työtä tehdään
ja kehitetään vakiintuneissa puitteissa.15 Työntekijästä on tullut tärkeä yhteisölle olemassa olevan toiminnan tehokkuuden ja laadun optimoijana ja asiantuntemuksen jakajana muille yhteisöille ja verkostoille. Työidentiteetti on
siis vakiintunut ja toiminta vahvistaa sitä edelleen. Toisaalta samaistumisessa työhön ja sen vakiintuneisiin yhteisöihin voi piillä myös näköalattomuuden
ja liiallisen henkilökohtaisuuden riski, enteillen tarvetta ottaa uutta suuntaa
työidentiteettiin.

14. Ahonen 2009.
15. Vrt. Pihlaja 2005, 180
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Kohti 2010-luvun dialogisia johtamiskäytäntöjä
Helsingin yliopiston kirjastossa kokeillun dialogikäytännön ydinajatus oli kiinnittää työntekijöiden huomiota palvelutoiminnan kehityksen kannalta strategisiin oppimisen kohteisiin niin, että keskustelu samalla avaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittää työidentiteettiään kiinnostuksensa suuntaisesti. Välineitä
tähän kehiteltiin edellä esitellyn kahden mallin pohjalta. Kirjaston toimintaa
tarkasteltiin kehitykseltään keskeneräisenä, konkreettisia oppimisen kohteita
työntekijöille tarjoavana nelikenttänä (kuva 2) ja työidentiteetin kehitystä kuvattiin oppimisena, jonka kautta työntekijän suhde työnsä kohteeseen ja yhteisöihin muuttuu (kuva 3). Dialogissa nämä tarkastelut kytkettiin toisiinsa.
On ilmeistä, että työyhteisössä tarvitaan nykyisin erityisesti innovoivaa ja
optimoivaa oppimista. Niihin suuntautuville on aina tarjolla useita uudistuskohteita ja mahdollisuus monipuolistaa työidentiteettiään. Uusiutumista ei
käynnisty ilman vakiintuneiden toimintatapojen kyseenalaistamista ja uusien
ajatteluvälineiden ja sosiaalisten kuvioiden muodostamista. Siksi omaan työidentiteettiinsä etäisyyttä ottavat ja sille vaihtoehtoja etsivät työntekijät, jotka
tekevät uusia kysymyksiä, ovat yhtä tärkeitä johtamisen kannalta. Käytännössä
esimies joutuu tasapainoilemaan kahdenlaisten pyrkimysten välillä: asiantunteva työntekijä tarvitaan omalla paikallaan, jotta asetetut tulostavoitteet saavutetaan, mutta toiminnan uudistuminen on mahdollista vain, jos työntekijät
etsivät uusia kiinnostusten kohteita ja luovat uusia verkostoja.
Tämä dilemma nousi esiin myös Helsingin yliopiston kirjaston hankkeessa, kun yhdessä kehiteltyä dialogikäytäntöä arvioitiin kokeilujen jälkeen. Dialogissa ei käsitelty tulostavoitteita eikä annettu keskinäistä palautetta, kuten
kehitys- ja tuloskeskusteluissa. Johtamisessa tarvitaan kuitenkin tasapainottelua oppimisen johtamisen ja tulosjohtamisen välillä. Alla oleva kuva 4 erittelee tätä jännitettä.
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Keskeneräinen
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asiantuntemuksen mukainen
osallistaminen

TYÖIDENTITEETTI

Määritetty

Määritetty

TOIMINTA

Keskeneräinen

Kuva 4. Oppimisen johtamisen ja tulosjohtamisen jännite.

Sekä toiminta että toimijoiden työidentiteetit ovat jatkuvassa määrittymisen
prosessissa, jokin on aina määritettyä ja jokin keskeneräistä. Voidaan sanoa,
että 2010-luvun muutoksissa tarvitaan johtamiskäytäntöjä, joilla ”soudetaan
venettä jota rakennetaan”, eli tulosjohtaminen ja oppimisen johtaminen on
kytkettävä toisiinsa. Niitä yhteen sovittavaa keskustelua ei voi käydä vain työntekijäkohtaisesti, vaan siihen tarvitaan yhteisöllisiä dialogikäytäntöjä. Perinteiset kehityskeskustelut tai osallistavat menettelyt eivät tähän enää riitä. Syksyn 2009 hankkeessa suunniteltiin yhteisön oppimispalaverikäytäntöä, mutta
sitä ei ehditty vielä kokeilla. Mielenkiintoista oli, että esimiehet kyseenalaistivat ajatuksen työyhteisökohtaisista palavereista ja halusivat mahdollisuuksia
joustavampiin eri yhteisöjen välisiin dialogeihin. Sen jälkeen kun oppimisen
verkostodynamiikka, kehityksen jatkuva keskeneräisyys ja yhteisten oppimisen
kohteiden kokonaisuus tehdään näkyväksi, on ilmeisen vaikea palata takaisin
ajatukseen, että asioita käsiteltäisiin vain vallitsevien työnjakojen mukaan ja
yksikkörajojen puitteissa.
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HENKILÖSTÖSUUNNITTELU OSANA
KIRJASTON RAKENTEELLISTA KEHITTÄMISTÄ
Iiris Karppinen

”Toinen asia, josta haluan sanoa, on hajauttamisesta. Olen työskennellyt useissa yliopistoissa – tutkijana, opettajana, kirjastonjohtajana ja johtokunnan jäsenenä – ja jokainen yliopisto on
luonnostaan hajautettu organisaatio. Mutta Helsingin yliopisto
on eräs eniten hajautetuimmista yliopistoista, jonka olen nähnyt.
On tärkeää huomioida tämä tosiseikka, kun katsomme kirjastoorganisaation tilannetta.”1
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen henkilöstö on ollut suunnittelutyön ytimessä vuonna 2000 suoritetusta kansainvälisestä arvioinnista lähtien. Tuolloin
arvovaltaisen arviointipaneeli nosti henkilöstösuunnitelman yhdeksi kiireellisimmistä kirjastolaitoksen kehittämiskohteista.2 Arviointipaneeli ei jättänyt
huomiotta 1990-luvulla erillisissä kirjastoissa tehtyä työryhmien työtä, jossa
oli jo paneuduttu tulevaan kirjaston henkilöstön ikääntymiseen ja eläkkeelle
siirtymisen tuottamaan haasteeseen.

1.
2.

Sahlin 2006.
Geleijnse et al. 2000, 39.
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Vuonna 1998 valmistuneessa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelustrategiassa vuosille 1998–2005 nähtiin kirjaston virkarakenne haasteellisena. ”Kirjastojen virkarakennetta tulee kehittää niin, että henkilökunta edustaa
mahdollisimman korkeatasoista tiedonhallinnan sekä asiakkaiden alan asiantuntemusta. Uutta henkilöstöä kirjastoihin rekrytoitaessa tulee palkata myös
tieteellisen jatkokoulutuksen saanutta henkilöstöä. Nykyisen henkilöstön mahdollisuuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen tulee tukea.”3
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on varsin näkyvää Helsingin
yliopiston kirjastossa edelleen. Vuonna 2000 nähtiin tämän kauaskatseisesti
kahtalainen merkitys: mahdollisuus kehittää henkilöstörakenne vastaamaan
ajan haasteisiin ja uhka suuren osaamispääoman siirtymisestä työelämän
ulkopuolelle.4
Vuosituhannen ensimmäiset vuodet olivat henkilöstösuunnittelun kannalta vielä pohdiskelun aikaa, sillä vuonna 2004 arviointipaneeli palasi uudelleen
henkilöstöstrategian tarpeeseen. Suosituksissaan paneeli esitti, että kirjastolaitokselle luotaisiin kestävä henkilöstöstrategia henkilöstövoimavarojen parempaa käyttöä varten.5
Alkusysäyksen 2000-luvun kirjastolaitoksen henkilöstön kehittämiseen
antoi siten arviointipaneelin esitys henkilöstöstrategian luomiseksi. Kirjastolaitoksen henkilöstösuunnittelun tehostuessa 2000-luvun alkuvuosina kehittämisen taustalla olevat ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttivat paljon kehityksen
suuntaan. Ulkoisena tekijänä ryhdyttiin puhumaan valtakunnallisesti vuosikymmenen lopulla alkavasta suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä ja
siinä ohessa valtion tuottavuusohjelmasta. Valtion eri hallinnonaloilla olevien
henkilötyövuosien määrä kuului saada olennaisesti vähenemään.
Yliopistoissa syntyi samanaikaisesti uusia odotuksia tiedon organisoinnin
ja tarjoamisen alueilla: esimerkiksi tutkimustiedon hallinta ja e-kausijulkaisujen läpimurto olivat uusia haasteita vanhalle osaamiselle. Kirjastoissa tarvittiin uudenlaista osaamista, uusia osaamisyhdistelmiä ja poikkitieteellisyyttä.
Kirjasto- ja tietopalvelujen asiakaslähtöisyys korostui ja palveluja lähdettiin
kehittämään voimakkaasti eri tieteenalojen lähtökohdista ja erikoistumista
hyödyntäen. Kirjastoissa nähtiin myös mahdollisuuksia sisäisten palvelujen
kehittämisen alueella siten, että keskittämällä varsinkin taustapalveluja saavutettaisiin paitsi säästöjä myös laadun paranemista. Näköpiirissä oli käytettävien resurssien niukkeneminen jo ennen vuosikymmenen lopulla iskenyttä
lamaa.
3.
4.
5.
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Henkilöstösuunnittelu eteni ja vuosina 2003–2004 hyväksyttiin kirjastolaitoksen henkilöstöstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma vuosille 2004–
2010. Kirjastojen henkilöstötyöryhmän muistio valmistui vuonna 2006 ja
samana vuonna alkoi kirjaston rakenteellisen kehittämisen hanke, jota opetusministeriö rahoitti. Henkilöstötyöryhmiä vetivät professori ja dekaani, ja
ryhmien jäseniksi kutsuttiin yliopistoyhteisön jäseniä kirjaston ulkopuolelta.
Koko yliopiston tiedeyhteisö osallistui vahvasti kirjaston kehittämiseen, myös
henkilöstösuunnitteluun.
Opetusministeriön rahoittama Helsingin yliopiston kirjaston rakenteellisen kehittämisen hanke tuotti henkilöstösuunnitteluun sekä suunnittelupapereita että konkreettisia tuloksia. Vuosien 2006–2010 välisenä aikana erityisesti henkilöstöasioita suunnittelivat vararehtorin johtama henkilöstötyöryhmä
(Hannele Niemen ryhmä) ja rakenteellisen kehittämisen hankkeen henkilöstösuunnitelman osuutta valmisteleva työryhmä (Puolanteen ryhmä). Henkilöstösuunnittelussa syntyneet suunnitelmat, raportit ja muistiot on esitelty tässä
kirjassa Heli Myllyksen ja Sirkku Liukkosen artikkelissa.

Hallinnollisia päätöksiä henkilöstösuunnittelun taustaksi
Konsistori päätti tulevan kirjastolaitoksen rakenteesta kahdessa erässä. Päätös
syksyllä 2007 merkitsi kirjastolaitoksen jakautumista neljään kampuskirjastoon ja keskitettyihin palveluihin. Uusi päätös helmikuulta 2009 yhdisti kirjaston yhdeksi erilliseksi laitokseksi. Siirtyminen yhden kirjaston rakenteeseen
oli tulosta uudelleen tarkastelusta, jossa otettiin huomioon tulevan uuden yliopistolain tuomat vaatimukset talouden ja hallinnon järjestämisestä sekä Helsingin yliopiston yleinen organisoituminen suurten laitosten varaan. Tämä kehityskulku vaikutti myös henkilöstösuunnitteluun kirjastossa.
Yliopiston rehtori päätti perustaa kirjastolle vapautuvia vakansseja käsittelevän henkilöstötyöryhmän elokuussa 2008, jonka puheenjohtajana toimi
vararehtori Hannele Niemi.6 Tämä työryhmä esitti vapautuville vakansseille
tehdyn henkilöstösuunnittelutyön perusteella vakinaistamista, määräaikaista
täyttöä perustelluista syistä, tai vakanssien lakkauttamista. Työryhmä kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa ja vuonna 2009 kuusi kertaa. Työryhmä päätti
kevätkauden 2009 viimeisessä kokouksessaan, ettei ryhmä kokoonnu vuoden
2009 syksyllä. Keväällä 2009 oli käynnistetty ylikirjastonhoitajan valintaprosessi ja kesäkuun 2009 jälkeen henkilöstösuunnittelun vastuu siirtyi 15.6.2009
tehtävässään aloittaneelle ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikaralle.
6.

Rehtorin päätös 2008:160.
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Tieteenalapalvelut - Kampuskirjastot (2/3 henkilöstöstä)

Viikki

Sisäiset
prosessit
Meilahti (1/3 henkilöstöstä)

Kumpula

Hallinto ja
johtaminen
Keskusta

*Kansalliskirjasto yhteistyökumppanina

Kuva 1. Kirjastot mallissa 4+1, eli neljä kampuskirjastoa ja keskitetyt palvelut professori
Eero Puolanteen näkemänä.

Henkilöstösuunnittelutyötä on tehty kampuskirjastoissa, osahankkeen 2 osalta
keskustakampuksella myös hankevaroilla. Hankkeen aikana hahmoteltiin keskitetyt palvelut henkilöstöineen ja laadittiin tehtävä- ja palvelukuvauksia. Lisäksi jatkettiin kirjastojen henkilöstön osaamisen kehittämistä erilaisille henkilöstöryhmille suunnatun koulutuksen avulla.
Joulukuussa 2008 avattiin henkilöstölle e-lomake, jolla vakinaisen henkilökunnan oli mahdollista ajalla 15.12.2008–28.2.2009 ilmoittaa kiinnostuksensa keskitettyjen palvelujen tehtävistä. Lomakkeen tietojen pohjalta
tarkennettiin henkilöstösuunnitelmaa ja käynnistettiin rekrytointiin liittyvät
neuvottelut tiedekuntien, kirjastojen ja ao. henkilöiden kanssa. Kampuskirjastonjohtajat ja tieto- ja kirjastopalvelujohtaja valmistelivat huhtikuun 2009 loppuun mennessä kirjastohenkilöstön sijoittumista tulevan kirjaston eri toimipisteisiin ja toimintoihin. Neuvotteluihin käytettiin paljon aikaa vuoden 2009
alkupuoliskolla. Henkilökuntaan kuuluu 250 henkilöä, joista 85 oli alkukeväästä 2009 ilmoittanut kiinnostuksensa kirjaston keskitettyihin palveluihin,
joissa oli avoimia tehtäviä 57. Uusien keskitettyjen palvelujen lisäksi pidettiin
ratkaisevan tärkeänä, että kampuskirjastoissa on tieteenalapalveluihin ja asiakaspalveluihin monipuolisesti osaava henkilöstö.
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Vuoden 2009 kesään mennessä tuotettiin kaikille kampuskirjastoille ja
hallinnolle sekä kirjaston keskitetyille palveluille henkilöstösuunnitelmat osana kirjaston tavoiteohjelmaa. Kirjaston henkilöstösuunnittelutyö liittyi Helsingin yliopiston tavoiteohjelman 2010–2012 laatimiseen ja yliopiston henkilöstöpolitiikan toteuttamiseen. Vuonna 2009 aloittivat keskitettyjen palvelujen
kolme palvelupäällikköä tehtävässään, ja tämä mahdollisti keskitettyjen palvelujen työyhteisön kehittämisen.
Vuoden 2009 loppuun mennessä käytiin siirtymisiin liittyvät neuvottelut,
tiedotustilaisuudet ja yhteistyömenettelyt, ja vuoden 2010 alussa henkilöstöllä
on valmius siirtyä uuden organisaation mukaiseen työpisteeseensä. Haasteita
tähän ovat tuoneet samanaikaisesti toteutettu virkasuhteiden muuttaminen
työsuhteiksi, sekä keskustakampuksen uuden kirjastorakennuksen valmistumisaikataulu, joka antaa vasta vuonna 2012 mahdollisuuden siirtyä työskentelemään uuteen yhteiseen tilaan.

Toimialan johtaminen (1)
   
  
Hallinto- ja viestintäpalvelut (9 hlö)
 Taloussuunnittelija
 Erikoissuunnittelija
 Henkilöstökoulutussuunnittelija
 Osastosihteeri (2)
 Viestintäpäällikkö/tiedottaja
 Tiedottaja
 Suunnittelija
 Kansainvälisten asioiden
koordinaattori
Kokoelma- ja luettelointipalvelut (32)
 Kokoelma- ja luettelointipäällikkö
 Hankinta (17)
 
 

 
        
   
 Luettelointi (14)
     
   

yht. 57 vakanssia
Asiakas- ja verkkopalvelut (15)
 Verkkopalvelupäällikkö
Nelli ja uudet palvelut
  
  
Helka ja Julki
  
  
Työasema- ja asiakaspalvelujärj.
  
 
E-julkaiseminen

      
   
  
  
Opetus ja koulutus
    

Kuva 2. Luonnos kirjastopalveluosaston henkilöstörakenteesta vuodelta 2008
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Kuva 3. Keskitettyjen ja kampuspalvelujen suhde, luonnostelu vuodelta 2008
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Kuva 4. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen yhteisten palvelujen ja osaamisen

kuvaus vuodelta 2006 (kuva Dorrit Gustafsson).
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Käytettävyyden turvaaminen tieteellisen julkaisun tukeminen tietotekniikka- ja
tietojärjestelmäosaaminen - kvtyöskentely - juridinen osaaminen

Kokoelma- ja sisältöosaaminen pedagoginen osaaminen asiakasosaaminen - kirjallinen
viestintä ja verkkoviestintä

,   .   
   .
kokonaisuudet - tiedon
0   .     
tukeminen

Mahdollisia uusia
osaamisyhdistelmiä:

- Tiedonhaun
opetuksen koordinointi
- Kansainvälinen
yhteistyö
- Keskitetty hankinta- ja
luettelointipalvelu
- Kaukopalvelu?
- Digitointi?

kokoelmat
 # 
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hakupalvelut
   .#  $.  
neuvontapalvelut

Yhteinen elektroninen
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Uudet yhteiset
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- Yhteinen tietokanta
- Väitöstietokanta
.,  
 
- Yliopistotason
järjestelmätuki

- Yhteisten
kehittämishankkeiden
koordinointi

- Henkilöstökoulutus

- Yhteinen viestintä

- Tilastokoordinointi

- Elektronisten aineistojen
hankinta

Erityisosaamiset:
Kokoelma- ja
sisältöosaaminen
Kansainvälisen yhteistyön
osaaminen
Kirjastoalan laki- ja
sopimusosaaminen
Tietojärjestelmäosaaminen
Tiedon organisointi
Hankinta- ja
luettelointiosaaminen

- Kansalliset tietokannat
- Verkkoaineistojen
konsortiohankinta
- Digitaalisen kirjaston
ohjelmistot
- Standardit
- Yhteistilasto
- Kansallinen
auktoriteetti: luettelointi
ja sisällönkuvailu
(Fennica)
- Suomen edustaja kvyhteistyössä

palvelut

Hy:n strategian
linjaukset
 taloudellisuus
 uusi teknologia
(palvelutehokkuus)
 käyttäjäystävällisyys
 laadunvalvonta
(palaute/arviointi)
 kansainvälisyys Kansalliset
Nykyiset yhteiset
palvelut

- Strategisen suunnittelun
tuki

Paikallinen toiminta (substanssi)
 
" #   # 
oppimiskeskuspalvelut
 tiedonhankinnan opetus
 räätälöidyt tieteenalapalvelut
 kokoelmien kehittäminen ja hoito
 e-julkaisutoiminnan ja verkko-opetuksen
tukeminen
 käytettävyyden turvaaminen
(erikoiskokoelmat)
 yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Muutosviestintä ja henkilökunnan osallistuminen
Keskitettyihin palveluihin ehdotettavan kirjastohenkilöstön kanssa käytiin loppukeväästä 2009 keskusteluja ja yhteistoimintaneuvotteluja (yt) kirjastoissa.
Muutos kirjastoissa edellytti yt-neuvottelun henkilö- ja kirjastotasolla. Kirjastonjohtajat kävivät kahdenkeskisen yt-neuvottelun keskitettyihin palveluihin siirtyvien henkilöiden kanssa. Lisäksi pidettiin koko kirjaston tason ytkokous, johon kirjaston henkilöstö kutsuttiin. Kokoukset etenivät siten, että
kaikki henkilötason yt-kokoukset, toimintayksikkötason yt-kokoukset ja vararehtorin vetämä kirjaston henkilöstötyöryhmän kokous oli aikataulutettu.
Kesäkuussa 2009 ylikirjastonhoitaja teki päätökset keskitettyihin palveluihin
siirtyvästä henkilökunnasta ja asiasta tiedotettiin kirjastolaitoksessa.
Helsingin yliopiston kirjaston rakenteellisen kehittämisen hankkeen tiedotus toteutettiin kirjaston muutosviestintäsuunnitelman mukaisesti, joka hyväksyttiin keväällä 2009. Hankkeen aikana 2006–2009 yliopistossa järjestettiin useita kirjastohenkilöstölle suunnattuja avoimia tiedotustilaisuuksia,
kampuskohtaisia tilaisuuksia, sekä perustettiin Kirjasto 2015-sivusto, johon
koottiin tiedotusmateriaalia. Hankkeen toteutuksen periaatteena pidettiin läpinäkyvyyttä, ja henkilöstön tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia oli parin kuukauden välein vuonna 2009 sekä yhteisinä koko kirjaston tilaisuuksina että
kampuksilla. Vuorovaikutuksellisuus ja työhyvinvoinnin huomioiminen ovat
vuonna 2009 toteutetun VMBaron7 mukaan tuottaneet tulosta.
Kirjaston verkkolehti Verkkari on julkaissut jokaisessa numerossaan (8
numeroa vuonna 2009) rakenteelliseen kehittämiseen liittyvää aineistoa. Keskustakampuksen hankkeessa, osahanke 2, suunnittelija on tiedottanut hankkeen etenemisestä blogissa.8 Vuosina 2006 ja 2009 Helsingin yliopiston kirjaston rakenteellisen kehittämisen hanke on ollut esillä Euroopan tieteellisten
kirjastojen verkoston Liberin konferensseissa. Liberin yleiskonferenssissa Toulousessa vuonna 2009 esiteltiin hajanaisen kirjastoverkon kehittymistä yhdeksi kirjasto-organiaatioksi. Helsingin yliopiston kirjastolta oli mukana posteri
”Innovation through collaboration at the University of Helsinki: from 150 to 1
on four campuses”.
Kirjaston henkilöstö on ollut VMBaron 2009 mukaan (11/2009) tyytyväinen muutosviestintään. Eniten tyytyväisyyttä on osoitettu tiedotustilaisuuksia

7.

Valtion työmarkkinalaitoksen tarjoama valtion organisaatioille tarkoitettu
henkilöstökyselyjärjestelmä.
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kohtaan, näitä on ollut sekä kampuksilla että koko henkilöstölle kohdennettuina. Lisäksi sähköpostilla tehty tiedotus on tavoittanut hyvin henkilöstön. Erillisenä laitoksena toimivan kirjaston vahvistaminen merkitsee uuden työyhteisön
ja yhteisen identiteetin rakentamista, osaamisen kehittämistä, palautejärjestelmän rakentamista, viestinnän kehittämistä ja vahvistamista sekä kansainvälistä yhteistyötä ja erilaisia kokous- ja seminaarijärjestelyjä.
Henkilöstön osaamista tuetaan jatkamalla vuonna 2009 käynnistynyttä osaamisen kehittämisohjelman toteuttamista. Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat sekä keskitettyjen palvelujen että kampuskirjastojen
toiminnan kohteena. Viestinnällään kirjasto tukee strategisten tavoitteidensa
toteuttamista.

Osaamisen kehittäminen kirjastossa
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa on koulutettu sisäisesti henkilöstöä
monin eri tavoin. Kampuskirjastot ja tiedekuntakirjastot ovat kouluttaneet
omaa henkilöstöään ja keskitetysti on tarjottu 2000-luvun puolivälin jälkeen
myös koulutuksen koordinointia ja koulutuspalveluja.
Kampuksilla kirjastojen omalle henkilökunnalleen tarjoamasta koulutuksesta voi mainita esimerkkeinä Meilahden kampuksen Terkon vuodesta 2005
lähtien tarjotun koulutuksen sekä Kumpulan kampuskirjaston, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Opiskelijakirjaston koulutukset kirjastojen omalle
henkilöstölle. Terkossa koulutusten teemoja ovat olleet mm. Näyttöön perustuva lääketiede, Terveysalan tilastot, Lääkkeistä ja lääkeaineista, Terveysalan
luokituksia ja nimikkeistöjä, Elektronisia terveystietolähteitä maallikolle ja lukupiirit Evidence-Based Librarianship ja Systemaattinen tiedonhaku terveystieteissä.9 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston ohjauksella on tuotettu
mm. aamupäivä Mitä kirjastoammattilaisen olisi syytä tietää bibliometriikasta? Kumpulassa henkilökunnalle tarkoitetut koulutukset aloitettiin keväällä
2004. Aiheina ovat olleet mm. sisällönkuvailu, tutkijoiden tiedonhankintaan
tutustuminen tutkijavierailujen avulla sekä tieteenalojen esittelyt kirjaston tieteenalavastaavien toimesta sekä kirjaston työprosessit. Opiskelijakirjastossa
kehitettiin vuonna 2006 kirjaston sisäisellä koulutussarjalla henkilöstön tiedonhankinnan neuvontataitoja, joihin liittyvä koulutustarve oli ilmennyt vuoden kirjastojen 2005 asiakaskyselyssä.
Kirjastolaitoksen keskitetyissä palveluissa, 2000-luvun koordinointiyksikössä, organisoitiin osaamiseen liittyvää kehittämistä ja järjestettiin koko
9.

Sandgren 2007.
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kirjaston henkilöstölle henkilöstökoulutusta. Koordinoitujen palvelujen henkilöstökoulutus lähti tietoteknisen osaamisen kohottamisesta kirjastojen henkilöstön keskuudessa, ja läpi kirjastolaitoksen tarjottiin työvälineohjelmistojen
ja käyttöjärjestelmäkoulutusta. Helsingin yliopisto tarjoaa henkilöstölleen yleisesti laajan valikoiman sisäistä henkilöstökoulutusta ja tätä valikoimaa hyödynnettiin myös kirjastolaitoksessa. Lisäksi kirjastojen koordinointiyksikön
henkilöstökoulutus 2000-luvun loppupuolella tarjosi koulutusta eri tavoin kirjaston eri henkilöstöryhmille osana osaamisen kehittämistä.
Kirjaston tueksi on 2000-luvulla koulutettu kaksi Kaiku-työhyvinvointiohjelman koordinaattoria ja työhyvinvoinnin kehittämistyötä on edistetty Valtiokonttorin ohjelman mukaisesti. Työhyvinvointia edistetään ohjelman mukaisesti myös yliopiston irtauduttua valtion suorasta ohjauksesta.
Yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä muuhun ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen on
osallistunut henkilöstöä niin kampuskirjastojen kuin keskitettyjen palvelujen
puolella. Henkilöstö on suorittanut myös erillisiä tutkintokokonaisuuksia, kuten Koha-koulutus (Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus)
ja johtamisen erikoistutkinto JET. Kirjastosta on osallistuttu myös Tilburgissa Hollannissa järjestettävään kesäkouluun useana kesänä useiden osallistujien voimin.

Työhyvinvointi arjessa ja tukitoimet hyvinvoinnin edistämiseksi
Syksyn 2009 aikana tuettiin työyhteisöjen muutosta. Helsingin yliopisto oli
myöntänyt muutostukea kirjastopalvelujen koordinointiyksikölle yliopiston
tiedekirjastojen uudenlaisen yhteistyön ja organisoinnin toteuttamisen tueksi. Yhdistyvässä Helsingin yliopiston kirjastossa valmentauduttiin muutostilanteeseen tarkoitetun kehityskeskustelumenetelmän käyttöön (Verve Consulting Oy). Kehittävän dialogin menetelmä antaa keskusteluun uusia välineitä,
joilla työntekijä voi yhdessä esimiehen kanssa suhteuttaa ammatillista kehityskulkuaan meneillään olevaan toimintakonseptin muutokseen ja jäsentää
tilannettaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on tietoisempi suhde toiminnan muutokseen, omiin mielekkyyden lähteisiin ja kehitystarpeisiin
(ks. Heli Ahosen artikkeli tässä kirjassa). Koulutukseen sisältyi kolme osiota:
syyskuussa johdon valmennus, syys-lokakuussa esimiesten valmennus ja joulukuussa johdon päätösseminaari.
Toinen koulutuskokonaisuus vuonna 2009 oli Tiedekirjasto muuttuvien toimintaympäristöjen ja kehittyvien työmenetelmien rajapinnalla. Kirjastotyön kehittämistä tarkasteltiin erityisesti asiakastarpeiden ja toimintojen
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muuttumisennäkökulmista. Koulutus hankittiin Turun ammattikorkeakoulusta. Ohjelmaan kuului kaksi laajalle kuulijakunnalle tarkoitettua teemapäivää
(Toimintaympäristö haastaa, Tiedekirjasto oppimisympäristönä asiakkaille ja
työntekijöille). Syventävät jaksot noin 20 henkilölle olivat aiheiltaan asiakkuuden hallinta tiedekirjastossa ja sosiaalinen verkko: asiakastyön ja työyhteisön
rajapinnalla. Koulutuskokonaisuuden jälkeen saatua osallistujapalautetta käytiin läpi kouluttajien kanssa ja arvioitiin koulutuksen toteutusta.
Työhyvinvointiin on tarjottu myös ryhmätyönohjausta esimiehille, sekä
työhyvinvointipäivä vuoden 2010 alussa aloittaneille kirjaston keskitettyjen
palvelujen yksiköille.

Tulevaisuus käsissämme
    
   
       loiduista tieteenala- ja asiakaspalveluista ovat kirjaston viestinnän ja markkinoinnin lähivuosien tehtäviä. Kaisa-talon kirjasto on valittu yliopiston varainhankinnan kohteeksi. Kampanjoinnin myötä koko kirjaston, sen palvelujen ja
asiantuntijuuden tunnettuus ja arvostus vahvistuu yhteiskunnassa.
Kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen on monivuotinen muutosprosessi.
Muutoksen aikana kirjaston on huolehdittava työhyvinvoinnista, yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja työssä jaksamisesta.
”… Kirjastotehtävät ovat muuttumassa tai jo muuttuneet: yhä
enemmän tarvitaan erityisosaajia, jotka hallitsevat paitsi tekniikkaa myös organisatorisia kokonaisuuksia ja pystyvät jäsentämään sekä asiakaskunnan odotuksia että laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Koska kirjastoaineistojen sekä tarjonta että
kysyntä ovat voimakkaassa muutosvaiheessa, vaaditaan henkilöstöltä merkittävää muutoshalukkuutta.”10

10. Mäkinen & Virtanen 2000, 97.
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JOUSTAA, JOUSTAA ...
HENKILÖSTÖ MUUTOKSESSA
Elisa Hyytiäinen

Helsingin yliopiston kirjastolaitos on kokemukseni, eli koko työurani ajan, ollut viimeiset 30 vuotta muutoksen myllerryksessä. Työtehtävissä tapahtuneet
muutokset tietotekniikan osalta ovat vaatineet työntekijöiltä jatkuvaa uuden
oppimista. Mielestäni kirjastot ovat olleet monessa mielessä edelläkävijöitä
tarjoten asiakkailleen uusia välineitä ja tapoja tuottaa ja hakea tietoa. Lisäksi Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen organisaatiomuutokset ovat omalta
osaltaan kasvattaneet henkilöstön muutoskestävyyttä. Sanotaan, että muutos
kuuluu kiertokulkuun ja toteamus ”vain muutos on pysyvää” sopii kirjastolaitoksemme motoksi näinä vuosina.

Muutosta ja hämmennystä
Kaikki muutokset vaikuttavat henkilöstöön. Toiset ottavat muutokset annettuna, jotkut innostuneina, toisille muutokset tuottavat erilaisia kriisivaiheita,
varsinkin jos muutokseen liittyy uhkakuvia oman työn osalta. Muutos herättää
myös pelkoja siitä, miten oma osaaminen riittää uusissa tehtävissä. Samaan
aikaan, kirjaston organisaatiomuutoksen kanssa, henkilökuntaa on jäämässä
paljon eläkkeelle ja se tuo joidenkin mielestä mahdollisuuksia juuri nyt tehdä
suuret muutokset, mutta toisaalta saattaa viedä mennessään paljon tietoa ja
taitoa, jos sitä ei tavoitellusti oteta haltuun esimerkiksi mentoroinnin kautta.

165

Kun kirjastojen yhdistämishanketta lähdettiin viemään arviointien jälkeen
eteenpäin, useita erilaisia työryhmiä perustettiin. Henkilöstön asemaa käsittelevissä työryhmissä on ollut mukana myös henkilöstön edustus. Erilaisia raportteja organisaatiosta ja henkilöstön asemasta on laadittu useita, mutta kuinka hyvin ne on luettu ja sisäistetty, jää arvailujen varaan. Raporttien kieltä on
monesti moitittu koukeroiseksi ja hämäräksi. Toisaalta kirjastojen yhdistyminen ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä, sillä asiaa on pidetty esillä hyvin näkyvästi jo ennen lopullista päätöksentekoa. Tätä muutoksen vauhtia kuvailtiin jossain puheenvuorossa jopa 70-luvun mukaisesti henkilöstön riistoksi,
joka vain nykyisin puetaan kauniimpaan sanaan eli joustoon.
Nykyisin työntekijältä vaaditaan paljon ja työn luonne myös muuttuu jatkuvasti. Henkilöstöllä pitää olla tietotekniikkataitoja, kommunikaatiokykyä,
kielitaitoa, kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä ja tiimitaitoja, kehittymis- ja kehittämiskykyä, muutoksen hallintaa ja sietokykyä. Pitää olla itsenäinen ja itseohjautuva, sitoutunut ja innostunut sekä luova. Ei ihme, että monelle meistä
työ luo painetta ja kuormittavuus kasvaa. Kun kirjastomme henkilöstölle lanseerattiin keväällä 2009 osaamiskartoitus, nosti se pintaan erilaisia pelkoja ja
kauhukuvia. Ihmeteltiin sitä, että kirjastojen johdolla ei ollut tietoa henkilöstönsä osaamisesta, vaikka kehityskeskustelut olivat olleet käytössä jo monta
vuotta. Myös tieto siitä, että osaamiskartoitusta käytetään uuden organisaation
työtehtävien jaossa keskitettyihin ja tieteenalapalveluihin, pelotti osaa henkilöstöä. Kysymykset kartoituksessa olivat hyvin koulutuspainotteisia ja moni
koki, että vuosien aikana työssä hankitulla ammattitaidolla ei ollut enää merkitystä. Osaamiskartoituksen kysymykset koettiin hyvin henkilökohtaisiksi ja
tietoa siitä, ketkä saavat kartoituksen tiedot luettavakseen herätti epäilyjä. Nimellä vastaaminen kartoitukseen ja kartoituksen tietosuoja aiheutti myös hämmennystä ja lopulta kartoituksesta poistettiin henkilötiedot.
Kirjaston keskitettyihin palveluihin siirtyvistä ja kampuskirjastoissa säilyvistä tehtävistä neuvottelivat tieto- ja kirjastopalvelujohtaja ja kampuskirjastojen johtajat. Keskitettyihin palveluihin ilmoitti kiinnostuksensa 85 työntekijää. Alustavasti keskitettyjen palveluiden henkilöstöluku oli yhteensä noin 60.
Työn ollessa kesken tietoja ei annettu henkilöstölle. Kun vihdoin keskitettyjen
palveluiden tehtäviä jaettiin niihin ilmoittautuneiden kesken, tilanne oli monissa kirjastoissa hämmentynyt. Tiedettiin, että kirjastonjohtajilla oli listoja
tehtävistä ja niihin pyydettävistä henkilöistä. Listoja pidettiin salaisina ja se
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aiheutti hämminkiä ainakin niissä kirjastoissa, joissa oli avoimesti keskusteltu henkilöstön mahdollisista siirtymisistä. Koska tehtäviin oli useita hakijoita, haluttiin tietoa niistä kriteereistä, millä perusteella työntekijöitä on valittu
tehtäviin. Esitetyt perustelut olivat hyvin yleisluontoisia, eivätkä herättäneet
henkilöstössä luottamusta tilanteen avoimuudesta. Tältä osin toimintatapa ei
saa henkilöstöltä kovin hyviä pisteitä.

Muutosvastarintaa vai kritiikkiä
Usein kuulee sanottavan, että henkilöstö on muutosvastarintaista. Muutosvastarinta kuuluu muutokseen ja se pitäisikin nähdä positiivisena, kriittisenä
muutoksen eteenpäin viejänä. Jotta muutosvastarintaa voidaan hälventää, pitää huolehtia siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda esiin myös kriittisiä näkökulmia. Tärkeää on, että henkilöstölle heti aluksi kerrotaan miksi ollaan tekemässä muutosta. Muutostarpeen tulee olla selkeä, ymmärrettävä ja
hyväksyttävä. Tavoitetilan tulee olla myös selkeä ja konkreettinen. Tarvitaan
tietoa siitä, mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan. Henkilöstö tarvitsee tietoa
myös siitä, miten muutos toteutetaan hallitusti ja kauanko muutokseen menee
aikaa. Ja ennen kaikkea tietoa siitä, mitä muutos tarkoittaa yksittäiselle työntekijälle, sillä muutos ei voi onnistua, jos yksittäinen työntekijä ei voi hyväksyä
muutosta ja sitoutua siihen.
Joltain osin tässä organisaatiomuutoksessa ja tehtävien uusjaossa helpotusta henkilöstölle toi tieto siitä, että kenenkään palkka ei ainakaan alene. Lisäksi luvattiin, että uudet tehtävät räätälöidään siten, että työn palkkauksellinen vaativuustaso pysyy ainakin nykyisessä tasossa. Lisäksi on luvattu järjestää
koulutusta uusiin muuttuviin tehtäviin.

Kehittymistä, keskustelua, osallistumista
Muutosprosessissa jokaisen työyhteisön jäsenen tulisi olla aktiivinen osallistuja prosessin kaikissa vaiheissa ja jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa
muutokseen ja omaan työhönsä. Tärkeää on käydä keskustelua muutoksesta,
sekä saada informaatiota muutoksen tilanteesta. Muutostilanteessa erityisesti
korostuu johtamisen ja esimiestyöskentelyn oikeudenmukaisuus.
Kirjastoissa otettiin syksyllä 2009 käyttöön uusi kehittävään dialogiin
perustuva kehityskeskustelumalli, joka muokattiin esimiesten koulutuksessa sopivaksi uuden kirjaston käytettäväksi. Tältä uudelta pohjalta tapahtuva
kehityskeskustelu on sujunut hyvin kirjastossa. Se vaatii paljon aikaa ja etukäteistyötä sekä työntekijältä että esimieheltä, mutta kehityskeskustelujen tasoa
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se on ymmärtääkseni parantanut. Lisäksi monet kehittävään dialogiin perustuvat kehityskeskustelut käydään nyt uusien esimiesten ja työntekijöiden välillä,
ja on hyvä, että keskusteluihin tässä vaiheessa panostetaan. Uskoisin kehittävän dialogin mukaisesti käytävien kehityskeskustelujen auttavan myös johtajia
tuntemaan työntekijänsä paremmin ja keskustelun kautta löytämään jokaisen
työntekijät vahvuudet. Se saattaa auttaa myös luomaan luottamuksellisen ja
kehittämismyönteisen ilmapiirin työpaikoille. Mallia kannattaa jatkossa kehittää siten, että kehityskeskustelusta saataisiin aitoa palautetta puolin ja toisin.
Jotta muutos voi onnistua, jokaisella työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus
nähdä tuleva työnsä mielekkäänä ja kehittävänä. Tärkeää on myös arvostus ja
huomioiminen, eikä vähäisimpänä työsuhteen pysyvyys. Valitettavasti monen
määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan työsopimus päättyi ennen uuden organisaation alkua, sillä määrärahaa muutokseen liittyviin hankkeisiin vuosille
2010–2012 ei yliopistolta saatu kirjaston esittämää määrää. Onneksi joissain
kirjastoissa pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita vakinaistettiin ennen
organisaatiomuutoksen voimaantuloa. Muutostilanteessa työhön liittyvä psykologinen sopimus määritellään ja solmitaan uudestaan. Erilaiset muutostilanteet paljastavat psykologisen sopimuksen voimassaolon eli mitä toinen odottaa
saavansa vastapainoksi omasta panoksestaan eli työstään. Joku saattaa kieltäytyä yhteistyöstä ja pettymykset osoittavat, että käsitys psykologisesta sopimuksesta on ollut erilainen.

Natinaa, valtaa, tunnetta
Muutostilanteessa erilaiset työhön liittyvien ryhmien rakenteet muuttuvat ja se
voi tuoda mukanaan uudenlaista, eikä aina niin hyvää, dynamiikkaa. Valtasuhteet, tunnesuhteet ja roolit natisevat. Uudet työkulttuurit ja normit ovat helposti törmäyskurssilla. On mahdollista, että syntyy epävirallisia organisaatioita,
jotka johtavat ajattelua ja motivaatiota ja siten saattavat viedä muutosta väärille urille. Voimme klikkiytyä, jumiutua, jopa juonitella. Joku pakenee, toinen
taistelee. Muutostilanteessa jokaisen tulisi ymmärtää vastuunsa puheistaan.
Henkilöstön muutoskestävyyteen vaikuttavat jokaisen yksilön oma henkilökohtainen tilanne: aikaisemmat kokemukset, itsetuntemus ja itsetunto, luottamus, hallinnan tunne muutoksessa ja selviytymiskeinojen vahvuus. Muutoksessa turvallisuuden ja hallinnan tunne usein heikkenee. Epätasapainotilanne
nähdään usein mm. muutosvastarintana, vaikka kyse on siitä, että muutos herättää erilaisia tunteita ja niitä pitää aktiivisesti työstää.
Kirjaston henkilöstöbarometriä eli työtyytyväisyyskyselyä on tehty nyt vuosittain kolme kertaa. Tulokset kirjastojen osalta ovat olleet hieman paremmat
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kuin Helsingin yliopiston henkilöstöbarometrissä. Tuloksista voi kuitenkin havaita sen, että tulevaisuus huolettaa kirjaston työntekijöitä. Samoin työstressi
on myös jonkin verran kasvanut ja nimenomaan siksi, että muutoksista aiheutuneet tehtävät ovat lisääntyneet entisten tehtävien päälle. Mielenkiintoista on
seurata, miten tilanne etenee uuden organisaation vakiintuessa ja tehtäväjaon
selkiytyessä. Tiedotus ei ole kaikilta osin onnistunut ja tiedotustilaisuudet on
koettu liian yleisluonteisiksi ja niihin on ollut vaikea osallistua tasavertaisesti.
Samoin on toivottu, että keskeneräisistä asioista pitäisi myös tiedottaa, sillä
huhut lähtevät nopeasti elämään omaa elämäänsä. Viestinnässä ja kommunikoinnissa on hyvä muistaa, että teot ja viestit ovat samat ja teot ovat selvempää kieltä kuin sanat.

Viestinnän haasteet
Muutoksessa tarvitaan vuorovaikutteista dialogia, sillä se auttaa hahmottamaan tilannetta ja sitä kautta voi syntyä ymmärrys ja konsensus. Muutoksessa
kuunteleminen auttaa hahmottamaan ympäristön viestejä. Se on taitoa havaita ja tunnistaa ihmissuhteita, mielialoja, asenteita sekä tunnereaktioita, joita
tässäkin muutoksen myllerryksessä on ollut paljon.
Kirjaston organisaation muutoksesta on tiedotettu monilla kanavilla. Yliopiston intranetissä on oma kirjaston työryhmäalue, joka on koko henkilöstön
käytettävissä. Sinne on pyritty kokoamaan kaikki muutokseen liittyvä materiaali, päätökset, ohjeet, tiedotustilaisuuksien anti, vastauksia esitettyihin kysymyksiin, seminaarien alustuksia jne. Lisäksi henkilöstölle lähetetään sähköisiä tiedotteita tarvittaessa kirjastojen tiedottajien kautta. Kirjaston sähköisessä
Verkkari-lehdessä on myös aihetta paljon käsitelty. Sähköinen tiedottaminen
on ollut kiitettävää, mutta jostain syystä osalle henkilöstöä tieto ei kuitenkaan
ole kulkenut.
Sähköisen tiedottamisen lisäksi on järjestetty lukuisa määrä tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksia. Ongelmana näissä tilaisuuksissa on ollut se, että aikataulut ovat olleet liian tiukkoja. Varsinaisille kysymyksille ei ole jäänyt aikaa,
tai suuren osallistujamäärän takia joku kysymys on jäänyt tekemättä, koska
mahdollinen kysyjä on pitänyt kysymystään vähäpätöisenä. Yhteistoimintalain mukaisia kokouksia on järjestetty silloin, kun on tarvittu näkemystä koko
henkilöstöä koskeviin asioihin, mm. johtosääntö ja menettelytavat uusien tehtävien täyttämisessä. Koko henkilöstöä koskevien yhteisten yhteistoimintakokouksien ongelmana on se, että paikalle on lähes mahdotonta saada kaikkia
asianosaisia, sillä tilaisuudet järjestetään kirjastojen aukioloaikoina.
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Kirjastoissa organisaatiomuutokseen liittyviä asioita on käsitelty yhteisissä kokouksissa ja ne on koettu ehkä kaikkein informatiivisimmiksi ja niissä on
ollut helppo esittää myös kysymyksiä. Toki vastauksia on ollut joskus hankala
johtajan, esimiehen antaa, sillä monet asiat ovat tulleet heillekin aivan uutena. Erityisen haastava on ollut keskustakampuksen kirjastojen prosessi, jossa
rinnakkain vuonna 2009 on toiminut sekä vanha että uusi organisaatio. Myös
paljon huhuja organisaatiomuutoksen tiimoilta on kulkenut ja niiltä on pyritty katkaisemaan siivet asioita selvittelemällä. Kirjastossa toimivat henkilöstönedustajat (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut) ovat tavanneet säännöllisesti suunnittelusta vastaavia tahoja. Näissä kokouksissa on käsitelty mm.
tulevia yhteisiä tilaisuuksia ja niiden ohjelmaa sekä ajankohtaisia päätöksiin
liittyviä asioita on esitelty ja pyydetty kommentoimaan. Kirjaston väliaikaisena johtoryhmänä toimiva kirjastonjohtajien ja päälliköiden ryhmää täydennettiin henkilöstönedustajalla, joka valittiin sähköisellä vaalilla. Pidän hyvin
tärkeänä sitä, että tulevaan kirjaston johtokuntaan valitaan kaksi henkilöstön
edustajaa ja heille varaedustajat, jota henkilökunta myös esitti johtosääntöä
valmisteltaessa.

Huolta, epäselvyyttä
Keskusteluissa on jo noussut esiin huoli siitä, että kirjaston keskitetyt palvelut eriytyvät omaan maailmaansa ja yhteys kampuskirjastoihin katoaa. Tämä
vaara on olemassa ja sen tunnistaminen tässä vaiheessa on tärkeää, jotta asiaan suhtaudutaan vakavasti ja mietitään ja toimitaan siten, että tämä mahdollinen eriytymisen uhka voidaan estää. Esiin on noussut pohdintaa myös siitä,
että kirjaston työtehtävät yksipuolistuvat, mikä voi aiheuttaa työmotivaation
vähentymistä. Huoli on otettu osittain huomioon uusia tehtäväkuvia rakennettaessa. Esimerkiksi keskustakampuksella tässä vaiheessa, kun kirjasto toimii vielä monessa eri pisteessä, keskitettyihin palveluihin siirtyvät jäävät hoitamaan uusia tehtäviään nykyisiin työpisteisiinsä ja tehtäviin kuuluu edelleen
myös kampuskirjastolle kuuluvia tehtäviä mm. asiakaspalvelua, jota moni pitää kirjastotyön ”suolana”.
Huolta on syntynyt myös siitä, miten tulevaisuudessa kahden kirjaston
malli Helsingin yliopiston kirjasto ja Kansalliskirjasto toimivat saumattomasti
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yhteen ja erityisesti miten henkilöstö on näissä kirjastoissa yhteydessä toisiinsa, sillä olemmehan me kaikki kirjastolaiset Helsingin yliopiston työntekijöitä.
On tärkeää, että jatkossakin Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansalliskirjaston henkilöstö osallistuvat yhdessä kirjastoalan koulutuksiin ja heille järjestetään yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Työhyvinvointitoimintaa voitaisiin
myös yhdessä järjestää.
Moni asia on vielä 2010 vuoden alussa epäselvää. Kaikkien työntekijöiden
uusia tehtäväkuvia ei ole vielä tehty tai vahvistettu. Yliopistolain muutos tuo
myös uusia toimintatapoja, jotka pitää sovittaa uuteen kirjasto-organisaatioon.
Uudet toimintatavat tulevat muotoutumaan aikanaan käytännön kautta. Työhön perehdyttäminen myös meidän vanhojen työntekijöiden osalta kannattaa
tehdä hyvin.

Työhyvinvointia
Henkilöstön työhyvinvointi on yliopiston strategissa nostettu näyttävästi esiin.
Nyt on kirjastolla näytön paikka sen osalta. Työhyvinvointi ei synny ainoastaan johtajia kouluttamalla, vaikka heillä on suuri rooli hyvinvoinnin onnistumisessa. Työhyvinvointi syntyy yhteisten ponnistelujen ja työn kautta. Työhyvinvointiin panostamalla muutostilanteessa voidaan saada aikaiseksi työhönsä
tyytyväinen, sitoutunut, motivoitunut työntekijä. Olisi hyvä perustaa työnohjausryhmiä halukkaille sekä muita foorumeita, joilla kirjastotyön muutosta ja
tulevaisuutta olisi turvallista käsitellä.

Meidän kirjasto
”Miten meistä kaikista tulee ME?” on kysymys joka minua askarruttaa. Helsingin yliopiston kirjastoon kuuluu yli kaksisataa työntekijää. Kirjastoilla on
ollut omat kulttuurinsa ja toimintatapansa. Hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä
kirjastojen välillä on tehty vuosien saatossa paljon, mutta kirjastoilla on ollut
myös omia tapojaan hoitaa erilaisia tehtäviä. Me-hengen synnyttämisessä ei
pelkkä julistekampanja riitä. Tässä tilanteessa on tärkeää lähteä yhdessä rakentamaan yhteistä kirjastoa siten, että yhteisiä tilaisuuksia järjestettäisiin koko
henkilöstölle. Niitä onkin luvassa. Olisi hyödyllistä järjestää erilaisia seminaareja, joissa konkreettisesti työstetään yhteisiä työtapoja. Ei siis vain olla kuulemassa vaan yhdessä kehittämässä ja tekemässä uutta kirjastoa. Samalla oppisimme tuntemaan toisiamme ja kasvattamaan ”me-henkeä”. Meillä on paljon
yhteisiä asioita, historiaa, yhteisesti jaettua tietovarastoa, toimintamalleja ja
toimintatapoja. Varmasti joudumme myös uudessa tilanteessa poisoppimaan
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asioita. Me-hengen kasvattaminen vaatii resursseja, aikaa ja vastuunottoa. Jokaisen pitäisi voida arvostaa omaa työtään, sillä jokaisen työpanos yhteisöllisyyden rakentamisessa on tärkeää. Työyhteisöllisyys on luottamusta ja sitoutumista, mutta siihen ei voida ketään pakottaa. Toista ei voi motivoida ulkoapäin,
vaan jokainen motivoituu itse. Mutta kun me eli oma yksikkö, organisaatio hyväksyy meidät tasavertaisiksi jäseniksi, auttaa se synnyttämään me-henkeä.
Sen kautta syntyy tunne jatkuvuudesta.

Toivoa
Kirjaston organisaatiomuutos on tosiasia ja tässä tilanteessa toivon positiivisuutta, kannustamista ja onnistumisten huomaamista, jotta pääsemme kohti
asetettua päämäärää. Myös virheitä tekevälle sattuu, mutta niihin pitää suhtautua myönteisesti, sillä se on yksi osa oppimista. Olkaamme armollisia sekä
toisillemme että itsellemme, muutos on pysyvää!
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TYÖHYVINVOINTI ARJESSA
Sirkku Liukkonen & Heli Myllys

Uuden Helsingin yliopiston kirjaston suunnittelussa on työhyvinvointi ollut
agendalla koko ajan vuodesta 2002 lähtien, jolloin toimintansa aloitti ensimmäinen kirjastojen yhteistä henkilöstöstrategiaa valmisteleva ryhmä. Se päätti
lähettää edustajansa Heli Myllyksen ensimmäiselle Valtiokonttorin Kaiku-kehittäjäkurssille. Työtä tuki myös koko yliopiston henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan tavoite: terve ja työkykyinen henkilökunta.
”Missä on työhyvinvointi?” henkilöstö on kysynyt suurten muutosten valmistelun edetessä, koska huoli oman työn luonteen säilymisestä on normaalia.
Työhyvinvointi on yhteinen asia, josta vastuuta kantaa johtajien lisäksi jokainen työyhteisön jäsen. Vuosien kuluessa on voinut havaita, että eri kirjastoissa työskentelevät ovat tulleet tutuiksi eikä lähityötovereiden vaihtuminen enää
huolestuta. Kirjastoissa työskentelevät ymmärtävät työnsä arvon koko yliopiston toiminnalle ja arvostavat työtään.

Tausta
Valtiokonttorin työhyvinvoinnin edistämisen tuki, joka alkoi Valtiokonttorin
Kaiku – kaikki kunnossa -työhyvinvointiohjelmana vuosina 2002–2004 alkanut ja jatkui Kaiku-työhyvinvointi-palvelujen nimellä, on antanut myös rahallista tukea valtion virastoille ja laitoksille. Hankkeiden rahoituksen ohella
Kaiku-ohjelmassa on tuotettu runsaasti verkkoaineistoja ja julkaisuja valtion
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työyhteisöjen käyttöön. Valtionhallinnossa on jo yli 300 Kaiku-kehittäjää,
joille Kaiku-työhyvinvointipalvelut on tarjonnut jatkovalmennusta ja verkostoitumistukea. Yliopiston eri yksiköistä Kaiku-kehittäjiksi on valmistunut
toistakymmentä henkilöä, jotka ovat saaneet työhyvinvoinnin johtamisen asiantuntijakoulutuksen.
Työhyvinvointiohjelman taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös1 valtion henkilöstöpolitiikan linjasta, jossa oli huoli valtion työvoiman riittävyydestä suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Työhyvinvointiin on tärkeää
panostaa, jotta ikääntyvät jaksaisivat työssä mahdollisimman pitkään.
Kaiku-ohjelman alkaessa työhyvinvointi määriteltiin: ”Työhyvinvointitoiminta nähdään tulosohjaukseen kytkettynä laaja-alaisena johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistoimintana joka tukee henkilöstön työssä suoriutumista,
työkyvyn säilymistä ja työssä jaksamista sekä edistää henkilöstön jatkamista
työssä aikaisempaa pitempään.”2
Myöhemmin työhyvinvointia kuvattaessa on korostettu aineettoman pääoman tärkeyttä. Kun organisaatio voi hyvin, se myös toimii hyvin. Aineeton
pääoma muodostuu henkilöstön osaamisesta, sekä rakenne- ja suhdepääomasta. Aineettoman pääoman on oltava kunnossa, jotta kirjaston henkilökunta voi
tuottaa juuri sellaisia palveluja, joita sen asiakkaat nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat onnistuakseen omassa työssään. Sen johtamisesta huolehditaan sekä kirjastossa työskentelevien että sen asiakkaiden työhyvinvoinnin turvaamiseksi.
Kaiku-palvelujen uusi määritelmä ilmaisee asian näin:
”Työhyvinvointi on pitkälti sidoksissa osaamiseen, etenkin kun
jälkimmäinen ymmärretään yksilön osaamisia laajempana ihmisten yhteisenä ja välisenä toimintana, organisaation osaamispääomana: yksilöiden ja työyhteisöjen osaamisina ja keskinäisenä vuorovaikutuksena, työtä ja toimintaa tukevina rakenteina
sekä suhteina ja verkostoina, jotka laajentavat – ja parhaassa tapauksessa myös tuulettavat – organisaatiosta itsestään löytyviä
tietoja, taitoja ja näkökulmia.”3

1.
2.
3.
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Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta 30.8.2001.
2001.
Valtiokonttori. Kaiku-työhyvinvointipalvelut 2010.
Strategia ja hyvinvointi 2009.
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Työhyvinvointi kirjastolaitoksen
rakenteellisen kehittämisen suunnittelussa
Kirjastojen uuden organisaation suunnittelu alkoi kirjastojen kansainvälisen
arvioinnin perusteella vuonna 2000. Silloin ei vielä puhuttu yhtenä kokonaisuutena toimivasta kirjastosta. Uudenlainen yhteistyö alkoi 2000-luvun alussa
vielä yli kymmenen kirjaston kesken.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kaksi ensimmäistä henkilöstöpoliittista asiakirjaa, jotka Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta
hyväksyi Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ensimmäiseksi henkilöstöstrategiaksi kaudelle 2004–2010, luvut oli jaoteltu Tyky-talon kerrosten mukaisesti.4 Työkykytalossa5 on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat
yksilön voimavaroja ja neljäs kerros työtä ja työoloja. Työkyvyssä on kysymys
ihmisen voimavarojen, työn ja työyhteisön toimintatapojen välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, jos kerrokset tukevat toisiaan. Näin kerrokset eivät ole erillisiä, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kaiku-rahoitus
Valtiokonttorin myöntämällä Kaiku-rahalla on ollut tärkeä rooli Helsingin
yliopiston kirjastojen kehittämisessä. Kirjastot ovat saaneet työhyvinvoinnin
kehittämishankkeisiin osarahoitusta kahdesti suoraan ja lisäksi yliopistolle
myönnetystä määrärahasta. Sen lisäksi yliopisto myönsi Valtiovarainministeriöstä muutoksen aiheuttaman koulutustarpeen hoitamiseksi annetusta erityismäärärahasta myös kirjastoille tukea, joka käytettiin siinä vaiheessa, kun
henkilöstön uuden organisaation mukainen sijoittuminen oli tiedossa. Näillä
rahoilla on hankittu ulkopuolista koulutustukea Kaiku-kehittäjän ja kirjaston
koulutussuunnittelijan tekemän virkatyön lisäksi.

Kirjastojen yhteinen
työhyvinvoinnin edistämisen ryhmä Hyty
Kaiku-kehittäjän mukana tulivat myös muut yhteiset työhyvinvointitoiminnan rakenteet. Vuonna 2003 perustettiin kirjastojen yhteinen Hyty-ryhmä,
jossa on ollut jokaisen kirjaston edustaja, mikä oli hyvä päätös. Aikaisemmin
4.
5.

Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2003.
Työterveyslaitos 2010.
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muutamalla isolla kirjastolla oli ollut oma tyky-ryhmänsä. Ryhmän jäsenten
tehtävää omassa kirjastossa on luonnehdittu työhyvinvoinnin lähettilääksi.
Kirjastojen Hyty-ryhmä on ollut yksi kirjastojen 14 virallisesta yhteisestä
kehittämisryhmästä. Ideana oli kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteisiä käytänteitä
kirjastotoiminnan kehittämisen ohella. Ryhmät tekivät vuosittaiset toimintasuunnitelmansa työryhmäsopimuksena, jossa ryhmä määritteli tavoitteensa.
Ryhmät raportoivat vuoden työstään kirjastonjohtajille.
Hyty-ryhmässä on keskusteltu rohkeasti työhyvinvoinnista. Ryhmä on järjestänyt vuosittain kirjastojen yhteisen kesäjuhlan, josta on kehittynyt kirjastojen yhteishengen luomista edistävä tilaisuus. Juhlaan on osallistunut noin
puolet kirjastojen henkilökunnasta.
Ryhmä on myös vastannut työilmapiirikyselyn laatimisesta, jota alettiin
tehdä sen jälkeen, kun ryhmästä koottu kuuden hengen ryhmä osallistui yhtenä pilottina Valtiokonttorin Strategia–Kaiku -hankkeeseen.6

Kirjastojen ensimmäinen Kaiku-hanke
Kirjastojen ensimmäiseen yhteiseen Kaikuhankkeeseen ”Arjen hyvinvointi
2004–2005”7 kuului työyhteisön ja johdon kehittämistä, ikäjohtamisen periaatteita ja mentorointiohjelma. Johdon kehittämiseen liittyi työnohjausta sekä
koulutuspäiviä. Hankkeen tukiryhmänä toimi vuonna 2004 perustettu kirjastojen yhteinen Hyty-ryhmä. Hanketta käsiteltiin ja siitä raportoitiin yliopiston
kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalle ja Valtiokonttoriin.
Hanke oli sidoksissa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelustrategiaan 2004–2006, joka hyväksyttiin yliopiston konsistorissa vuonna 2003.
Strategiassa esitettiin, että Helsingin yliopiston kirjastolaitos koostuu kahdesta osasta: Helsingin yliopiston kirjastot -verkostosta ja Kansalliskirjastosta.
Hanke koski vain Helsingin yliopiston kirjastot -verkostoa, johon kuuluivat
kolme kampuskirjastoa ja viisi keskustakampuksen tiedekuntakirjastoa sekä
Opiskelijakirjasto.

6.
7.
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Strategia ja työhyvinvointi 2009.
Arjen työhyvinvointi 2004–2005 ja jatkohanke 2005–2006.
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Johdon kehittäminen
Osana ”Arjen työhyvinvointi” -hanketta toteutettiin kirjastonjohtajien johtajaklubi. Johtaminen on avainasemassa muutosten toteuttamisessa. Johtajaklubin tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys kirjastojen tulevaisuudesta ja
suunnitella kehittämisaskeleet, joilla päästään kohti yhteistä tulevaisuutta.
Kirjastoja koskeva strateginen kysymys oli, miten kirjastoissa oleva osaaminen saadaan hyödyttämään koko kirjastotoimen kehittämistä ja miten kehitetään osaamista siten, että pystytään vastaamaan yliopiston kirjastolle
asettamiin strategisiin tavoitteisiin. Muutoslaboratorio-tyyppisellä työskentelyllä johtajaklubissa tarkasteltiin historiallisen kehityksen tuloksena syntynyttä toimintakonseptia, joka ilmenee erilaisena eri kirjastoissa ja jonka pohjalta rakennettiin yhteistä visiota tulevaisuuden toimintamallista ja käytännön
ratkaisuista. Johtajaklubilla oli kuitenkin suuri merkitys muutoksen eteenpäin viemisessä, koska sen jälkeen valmisteltiin yhdessä yhteisiä pelisääntöjä
kirjastotoimelle.
Tieto- ja kirjastopalvelujohtajan virka oli vakinaistettu vuonna 2005. Tieto- ja kirjastopalvelujohtaja saattoi viran tuomalla auktoriteetilla ottaa strategisen roolin kirjastolaitoksen johtamisessa. Johtopäätös kirjaston kehittämistoiminnasta 2000-luvun puoliväliin mennessä oli, että ilman yliopiston johdon
voimakasta tukea kirjastojen kehittäminen ei edisty. Siksi kaikkiin perustettuihin kirjastotoiminnan kehittämistyöryhmiin toivottiin yliopiston ja tiedekuntien johdon edustus.

Työyhteisöjen kehittäminen
Kirjastojen Kaiku-hanke alkoi koulutuksella ”Hyvinvointi arjessa”, jossa kolmen päivän aikana käytiin läpi monipuolisesti työhyvinvointiin kuuluvia asioita. Siitä saadun kokemuksen ja palautteiden perusteella päädyttiin siihen,
että työhyvinvointiosio on hyvä sijoittaa työtehtäviin liittyvän ammatillisen
koulutuksen osaksi. Yleisesti työhyvinvointia käsitteleviin tilaisuuksiin tulee
henkilöitä, jotka ovat omasta kiinnostuksestaan perehtyneet näihin asioihin
eikä niitä, jotka sitä ehkä eniten tarvitsisivat. Kiinnostus lopahtaa helposti eikä
koulutusta jakseta loppuun asti. Toisaalta kokemuksemme mukaan myös miehet ja naiset suhtautuivat työhyvinvointi-teemaan eri tavalla, koska erityisesti
miehet lopettivat ohjelman kesken. Esimiesasemissa olevista vain muutama
osallistui, vaikka olimme arvioineet sisällön erityisesti myös heille sopivaksi.
”Arjen työhyvinvointi” -kehittämishanke sisälsi myös osaamiskartan työstämisen. Helsingin yliopiston kirjastojen osaamiskarttatyön pohjaksi otettiin
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yliopistokirjastojen neuvoston vuonna 2005 tuottama yliopistokirjastojen
osaamiskartta8 vuoteen 2010. Helsingin yliopiston kirjastojen oma sovellus
valmistui loppuvuodesta 2006.9 Tähän sovellukseen sisältyi ajatus, että tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä eri ydintoimintojen
alueilla. Näitä työstettiin henkilöstösuunnitteluryhmän työssä. Ryhmässä selvitettiin sitä, kuinka paljon erilaista strategian mukaista osaamista on ja minkälaista osaamista tarvitaan lisää, jotta pystytään vastaamaan kirjastolle asetettuihin haasteisiin.
Osaamisen kehittämiseen palattiin vuonna 2008. Kirjastonjohtajien ryhmä asetti koulutusryhmän, jonka toimeksiantona oli kartoittaa henkilökunnan
osaamistasoa ammatillisen koulutussuunnittelun tarpeisiin. Henkilöstösuunnittelua varten ei ollut yksilötason tietoa henkilökunnan osaamisesta. Osaamistarvekysely toteutettiin elokuussa 2008 koko kirjastohenkilöstölle verkkokyselynä. Kirjaston organisaation kehittämisen keskeneräisyyttä ja siitä
seuraavaa henkilöstön epäluuloisuutta kuvastaa se, että osaamistarvekyselyn
tuloksia voitiin käsitellä vain tilastollisesti.
Yliopiston kirjastojen koulutusryhmä työsti myös kirjastojen Osaamisen
kehittämisohjelman 2009–2010 , joka liitettiin Rakenteellisen kehittämisen
raporttiin (2007/4). Tavoitteena oli yhtenäistää näkemystä tarvittavasta osaamisesta ja tukea henkilöstöä kehittymisessä ja osaamisen ylläpidossa.
Osaamisen kehittämisohjelman perusteella toteutettiin vuonna 2009
kaksi isoa hanketta. Nämä katettiin Valtiovarainministeriön antamalla rakenteellisen kehittämisen edellyttämän koulutuksen tukemiseen tarkoitetulla rahoituksella. Rahalla hankittiin sekä johdolle ja esimiehille että henkilöstölle
muutosvalmennusta.
Tärkeää on, että henkilöstökoulutus perustuu strategiseen tarpeeseen, jossa johdon näkemys tulee vahvasti esille. Urapolkuohjelma jätettiin hautumaan,
koska se todettiin lähtökohdaltaan liian yksilöpainotteiseksi. Osaamisen johtaminen tuli myös mukaan kampuskirjastonjohtajien tehtäviin työjärjestyksen10
tasolla. Tämän kaltainen osaamisen johtamisen ajatus sisältyi johdon työhyvinvointia painottavaan muutosvalmennukseen.

Mentorointi
Kirjastojen mentorointi-pilotti toteutettiin osana ”Arjen hyvinvointi” –hanketta vuosina 2004–2005. Tavoite oli työhyvinvoinnin lähtökohdista eri-ikäisten
8. Yliopistokirjastojen osaamiskartta vuoteen 2010.
9. Helsingin yliopiston kirjastojen osaamiskartta vuoteen 2010.
10. Helsingin yliopiston kirjaston työjärjestys (Luonnos 12/2009).
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ja eri kirjastoista tulevien työtovereiden kokemuksen ja osaamisen vaihtaminen ja osaamisen sekä työn hallinnan tunteen kasvattaminen. Tavoitteena oli
myös mahdollistaa laajempi vuorovaikutus kirjastojen eri yksiköiden välille.
Tämä onnistui kummassakin toteutuneessa mentorointi-projektissa palautteiden perusteella.
Kirjastojen ensimmäinen mentorointi-pilotti onnistui hyvin. Helsingin yliopiston kirjastot saivat rahoitusta myös toiseen, joka toteutettiin uudenlaisella
ensimmäisestä saadulla ajatuksella ryhmämentorointina. Kummassakin tapauksessa ryhmien kokoaminen ja valmistelu vei aikaa, mutta se kannatti. Erityisesti työhyvinvointia lisäävänä koettiin, kun sai keskustella omista työasioistaan vertaisparin kanssa ja oma näkemys työstä avartui ja sai oppia muilta.
Tärkeänä pidettiin rakennetta, jossa pari- tai ryhmäkeskustelujen lisäksi
tavattiin koko ryhmän kanssa säännöllisesti kahden lukukauden aikana. Tapaamisissa oli yleensä mukana ulkopuolisia asiantuntijoita. Vierailuja eri kirjastoihin pidettiin antoisina. Osallistujat kirjoittivat myös oppimispäiväkirjaa
omasta kehittymisestään. Jokainen oli tehnyt osallistumissopimuksen oman
kirjastonsa johtajan kanssa. Sopimuksessa sovittiin esimerkiksi työajan käytöstä mentorointi-pilotissa. Kaiku-kehittäjä ja koulutussuunnittelija vetivät
prosessia.
Ryhmämentoroinnista muodostui nopeasti itseohjautuvaa opintopiirityöskentelyä, joka myös poisti mentori–aktori -asetelmaan liittyneen arkuuden
kokemukset. Monista oli vaikeaa kuvitella itseään mentorina, mutta opintopiiri toi mukanaan tasa-arvoisuuden ja yhdessä oppimisen. Opintopiirissä yhdistyi onnistuneesti nuorten ihmisten osaaminen varttuneempien kokemukseen.
Opintopiirien jäsenet ehdottivat, että toiminta voisi kytkeytyä selkeästi
virallisten työryhmien toimintaan. Toisaalta opintopiirien hyvänä puolena pidettiin, että voitiin vapaammin keskustella työstä ilman selviä tulostavoitetta,
joka on virallisilla yhteistyöryhmillä.
Ryhmämentorointiin koottiin ryhmät eri aiheiden ympärille. Ne toimivat
kaikki erilaisista lähtökohdista.
 Kirjastojen kouluttajat saivat myös työnohjauksellista tukea ryhmälle
muutamia kertoja.
 Kirjastotyön lainopillisiin kysymyksiin oli suunniteltu alun perin lakimiesten alustuksia, mutta kun se ei onnistunut, ryhmä osallistui yhdessä
koulutuksiin ja syvensi niissä oppimaansa yhdessä keskustellen.
 Keskustan yhteiskirjastossa on edessä suuria muutoksia, jollaisia on
tehty jo nyt toimivissa kampuskirjastoissa. Kokoelmien kehittämiseen
osallistuvat saivat oppia kokeneilta konkareilta. Yhteisissä tapaamisissa
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jaettiin kokemuksia ja voitiin tarjota ja vastaanottaa tukea kirjastojen
eri vaiheissa.
 Kaikki ryhmät kiersivät vuorotellen eri kirjastoissa ja saivat tutustua erilaisiin työtapoihin.
 Ryhmämentoroinnin kestäessä osallistujat vaihtuivat jonkin verran.
Kaikkiaan osallistuneita oli noin neljäkymmentä.

Strategia–Kaiku
Kaiku-kehittäjätoiminta on myös mahdollistanut osallistumisen Valtiokonttorin rahoittamaan Strategia–Kaiku -pilottiin 11. Tutkimusta johti Svenska handelshögskolanin professori Guy Ahonen 10/06–03/0712. Tavoitteena oli saada
työhyvinvointi osaksi organisaation arvonluontilogiikkaa. Työhyvinvointi on
sidoksissa organisaation varsinaiseen tehtävään ja toiminta-ajatukseen ja siten
elimellinen osa varsinaista toimintaa. Tavoitteena oli tuottaa oma tietämyskertomus. Siinä aineettoman pääoman käsite laajentuu siten, että se korostaa yhteistyön merkitystä ja sisältää inhimillisen pääoman lisäksi työhyvinvoinnin.
Tässä ajattelussa osaaminen on suoraan kytköksissä työyhteisöön. Taustateoria perustuu mm. Tomi Hussin Svenska handelshögskolanissa hyväksyttyyn
väitöskirjaan13. Hussin mielestä työkykyä ylläpitävä toiminta sopii tietotyöhön
mainiosti. Lähestymistapana on Tyky-talon neljä elementtiä eli osaaminen,
työyhteisö, terveys ja työympäristö, jotka toimivat myös osaamispääomaan
rakentuvassa tietotyössä.

Kirjastojen työhyvinvointiryhmästä koottu kuuden hengen ryhmä osallistui viiteen yhteiseen työrupeamaan, joissa oli ohjaajan lisäksi toisen pilottiviraston ryhmä vertaistukena. Niissä työstettiin oman organisaation strategiaKaiku-dokumenttia. Vastauksia haettiin mm. kysymyksiin:

11. Virolainen 2008.
12. Ahonen & Otala 2005.
13. Hussi 2005.
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 Miten tuottavuusvaatimukset voidaan sitoa osaksi organisaation toiminta- ja henkilöstöstrategiaa?
 Miten henkilöstön kokema työhyvinvointi suhteutuu jatkuviin muutoksiin ja tuottavuuspaineisiin?
 Mistä muodostuu organisaation osaamispääoma?
 Miten organisaation kehittämishaasteita voi nivoa yhteen ja saada hyvät
tarinat toteutumaan arjessa?
Puolen vuoden pituisen työskentelyn jälkeen maaliskuussa 2007 Helsingin
yliopiston kirjastojen ”Strategialähtöinen työhyvinvointi” -raporttiluonnos
valmistui. Tästä raportista tuotettiin uusi kevyempi versio syksyllä 2007. Sekään ei tuntunut aukeavan ”suurelle yleisölle”. Tämän jälkeen kirjastojen uusi Kaiku-kehittäjä Kaija Sipilä on laatinut uuden version osana Kaiku-koulutusohjelmaansa vuonna 2009, joka perustuu strategisen hyvinvoinnin eli
työhyvinvoinnin hallinnan tilaan. Raportin nimi on ”Työhyvinvointi kirjaston
toimintaperiaatteena”.14 Siinä on pelkistetysti kuvattu kohdekirjasto, ajankohtaiset muutoshaasteet, tulevaisuuskertomus sekä kehittämishaasteet ja toimenpiteet ja mittarit työhyvinvoinnin varmistamiseksi.

Työilmapiirikartoitukset 2007–2009
Ensimmäisestä luonnoksesta kirjaston kaiku-strategiaksi, ”Strategialähtöinen
työhyvinvointi”, seurasi, että kirjastohenkilökunnalta kysyttiin ensimmäisen
kerran heidän kokemastaan työhyvinvoinnista. Yliopiston henkilöstö- ja lakiasiainosasto oli tehnyt jo VM:n baroon perustuvan otokseen perustuvan kyselyn koko henkilökunnalle. Tämän kyselyn kysymyksien lisäksi kirjaston Hyty-ryhmä valmisteli lisäkysymyksiä, jotta saatiin tarkempaa tietoa kirjaston
rakenteellisen kehittämisen muutoksien kokemisesta. Kysely on toistettu kolmena vuonna ja tavoitteena on seurata työhyvinvoinnin tilaa kirjastoissa.
Työilmapiirikyselyistä on tehty yhteenveto henkilöstö- ja lakiasianosaston atk-tuen avulla.15 Sen lisäksi kirjastojen tilanteet on käsitelty jokaisen kirjaston omassa tilaisuudessa. Yleisesti niiden kysymysten perusteella, joita on

14. Sipilä, K. 2009.
15. VM.Baro-Työilmapiirikartoitukset 2007–2009.
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voitu verrata koko yliopiston henkilöstölle tehtyihin otokseen perustuviin kyselyihin, kirjastojen henkilöstö on antanut hieman parempia arvioita työhyvinvoinnista yliopiston muihin henkilöstöryhmiin verrattuna. Muuten kysymyksiä on verrattu vain kunkin kirjaston eri vuosina antamiin tuloksiin koko
aineiston vertailun lisäksi. Kirjastoissa käydyille keskusteluille on varattu aikaa vähintään kaksi tuntia.
Jos jotain erityistä on noussut esiin työilmapiirikartoituksessa, siitä on
keskusteltu kirjaston kanssa ja yhdessä mietitty, miten tilannetta voidaan parantaa. Tarvittaessa on käytetty hyväksi myös muita mahdollisuuksia kuten
yliopiston työhyvinvointiyksikön palveluja.

Hyvinvointityön arviointia
Kaiku-ohjelmasta tehtiin Valtiokonttorin aloitteesta arviointitutkimus16 vuonna 2008. Tutkimus suoritettiin Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen mukaan Kaiku-toiminnalla oli myönteinen vaikutus
työhyvinvointiin. Tämä johtui toisaalta siitä, että Kaiku-kehittäjiä oli erityisesti
suurissa organisaatioissa ja toisaalta työhyvinvointitietoisuus levisi työhyvinvointi- ja johtamiskoulutuksen kautta. Tämän tutkimuksen mukaan Kaiku-ohjelmalla on ollut olennainen vaikutus työhyvinvointikäsityksen kehittymiseen
ja siten se on ollut mahdollistamassa valtionhallinnon kulttuurista muutosta.17

Samansuuntaista voidaan arvioida myös kirjastoissa tehdyn työn perusteella. Tietoisuus on lisääntynyt ja siitä myös osittain johtuu, että henkilöstö
kysyy työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi on kaikkien yhteisen toiminnan
tulosta, vaikka johdolla on siitä erityinen vastuu. Työhyvinvointia vaarantaviin tilanteisiin on puututtava rohkeasti ja heti ennen kuin niistä kehittyy
aitoja kriisejä, joilla saattaa olla pitkäkestoisia vaikutuksia, vaikka ne saataisiin ratkaistua.
Työhyvinvoinnista on keskusteltu kaikissa kirjaston henkilöstösuunnitteluun liittyvissä valmisteluryhmissä, joissa on ollut jäseninä tiedekuntien dekaanien, tutkijoiden ja hallintovirkamiesten edustajat sekä kirjaston johdon ja
henkilöstön edustajat.

16. Arnkill & al. 2008.
17. Arnkill & al. 2008, 118.
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Vuosien aikana syntyneet henkilöstöasioita ja työhyvinvointia käsitelleet raportit ovat
 Vuonna 2003 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta hyväksyi Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen henkilöstöstrategian
kaudelle 2004–2010 ja toukokuussa 2004 em. henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman. Molemmat oli jaoteltu Tyky-talon kerrosten
mukaisesti eri lukuihin.
 Kirjastojen henkilöstötyöryhmän muistio vuonna 2006, Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007–2010,
 Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen
2007–2010. Rakennetyöryhmä 25.4.2006
 Helsingin yliopiston kirjastojen rakenteellinen kehittäminen 2007–
2015. Muistio. 2007.
 Helsingin yliopiston rehtorin asettaman kirjastotoimen kehittämisprojektin projektiryhmän loppuraportti 2008.

Moniammatilliset yhteistyösuhteet

Edellä siteeratun arviointiraportin mukaan johtamiskäytäntöjen muuttumiseen ovat epäilemättä vaikuttaneet myös moniammatilliset työhyvinvoinnin
seurantaan liittyvät yhteistyösuhteet.18 Helsingin yliopistossa ovat työterveyshuolto ja hallintovirastoon organisoitu työhyvinvointipalvelut -yksikkö tuoneet oman lisänsä näihin yhteisiin päämääriin pääsemiseksi. Niiltä on
saatu paitsi ammattiapua strategioiden valmistelussa myös rahallista tukea
kirjastoyksikköjen henkilöstön kehittämiseen. Yliopiston hallintoviraston
asiantuntijat ovat myös olleet käytettävissä yksittäisten tapausten tukena,
kun henkilöstöön liittyvien asioiden ratkomiseen on tarvittu ulkopuolista
apua.
Kaiku-hankkeiden muuttuminen
Kaiku-hankkeiden sisällön painopiste on muuttunut siten, että yleisistä johtamiskäytäntöjen parantamisesta ja työhyvinvoinnin tietotaidon sekä valmiuksien kohottamisesta on siirrytty organisaatioiden muutosvalmiuksien
lisäämiseen.19 Jonkinlaisena välivaiheena voi pitää työyhteisön ja yksiköiden
18. Arnkill & al. 2008, 118.
19. Arnkill & al. 2008, 119.
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vastuun korostamista. Muutosvalmiuden lisääminen on olennaista, kun sopeudutaan toimintaympäristön muutoksiin ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen.
Tästä kertonee se, että syksyllä 2009 järjestettyyn Heli Ahosen vetämään
(tarkemmin aiheesta tässä kirjassa luvussa 3) johdon muutosvalmennukseen
osallistuivat kaikki johtajat ja esimiehet. Kehittävän työntutkimuksen teorioihin perustuvassa ohjelmassa luotiin yhdessä välineitä tulevia muutoksia varten. Kehittävän dialogin menetelmä opeteltiin ja kehityskeskusteluja varten
valmisteltiin työvälineet. Niitä ovat jo useat esimiehet käyttäneet ja todenneet
ne entisiä käytössä olleita paremmiksi kummankin keskusteluun osallistujan
kannalta.
Kaiku-hankkeista on tiedotettu sekä sähköpostitse että Helsingin yliopiston kirjastojen yhteisellä Alman työryhmäalueella Lib-foorumilla. Vuosien
aikana eri tapahtumista ovat kirjoittaneet sekä projektien vetäjät että niihin
osallistuneet kirjastolaiset kirjastojen yhteisessä verkkolehdessä Verkkarissa.
Tiedotustilaisuuksia, joita on ollut useita vuosittain rakenteellisen kehittämisen edistymisestä, on myös käytetty tässä tiedottamisessa hyväksi. Kaiku-kehittäjä on informoinut kirjaston johtoa jatkuvasti heidän kokoontumisissaan.

Lopuksi
Kaiku-kehittämistoiminnan aloittaminen ja Kaiku-kehittäjän nimeäminen ja
kouluttaminen sekä toiminnan mahdollistaminen kirjastojen koulutussuunnittelijan työparina ovat olleet strategisia valintoja, joilla on ollut vaikuttavuutta kirjastotoiminnan rakentamisessa Helsingin yliopistossa. Kaiku-toiminnan
ansiosta työhyvinvointi on kulkenut kaikessa kehittämisessä yhtenä tärkeänä
säikeenä. Se on päässyt esiin yliopiston johdon tasolla koska hankkeista on
raportoitu vuosittain. Tässä toteutuu Kaiku-ohjelman ajatus: ”tietoisuuden lisäämisen tavoite on melko kattavasti saavutettu ja taitoisuus on edennyt”.20
Valtiokonttorin panostuksella on viety läpi tärkeitä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyneitä hankkeita. ”Arjen hyvinvointi” 2004–200521 ja sen jatkohanke vuosille 2005–2006 anomuksessa listatut viisi kohtaa ”jotka muuttuvat
paremmiksi jos hanke onnistuu” olivat:

20. Arnkill & al. 2008, 118.
21. Arjen työhyvinvointi 2004–2005 ja jatkohanke 2005–2006.
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1. toiminnan laadun toteuttaminen kirjastojen oman laatujärjestelmän
avulla
2. työtyytyväisyyden toteuttaminen sekä työilmapiiritulosten hyödyntämisen että systemaattisen osaamisen kehittämisen kautta
3. toiminnan laadun toteuttaminen selkeiden palvelusopimuskäytäntöjen
kautta
4. osaamisen jatkuvuuden takaaminen sekä uusiin tarpeisiin pohjautuvan
osaamisen hankkiminen hyödyntämällä osaamiskarttaa
5. yhteistyön kasvattaminen erityisesti yhteistyövälineiden kehittämisen
kautta ja uudistamalla organisaatiorakenne toteuttamaan tuottavuuden
kasvua keskittämällä sopivat osat toiminnasta ja kehittämällä johtamisjärjestelmää.
Nämä tavoitteet ovat toteutuneet ajan myötä osin muuntuneiden kehittämishankkeiden kautta, mutta voidaan kuitenkin todeta, että Kaiku-kehittäjätoiminta on ollut hyvä pohja tulevalle rakenteellisen kehittämisen hankkeelle
vuosina 2007–2009. Sen avulla on luotu työhyvinvointikulttuuria Helsingin
yliopiston kirjastolle.
Strategisen työhyvinvoinnin rakennusaineista voidaan rakentaa ”kyllin
hyvä työelämä”.22 Se tarkoittaa esimerkiksi sitä että ”Työ ei mittaa ihmisen
arvoa, mutta ihmiselle se on arvokasta”. Tai esimerkiksi sitä että ”Kun ihminen osaa työnsä, pääsee kehittymään ja tuntee itsensä tarpeelliseksi, työ on
merkityksellistä”.23

22. Kuisma 2009, 5.
23. Okko 2009, 17.
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INFORMAATIOLUKUTAITO OPISKELIJAN,
OPETTAJAN JA TUTKIJAN PERUSTAIDOKSI
Päivi Helminen & Tuula Ruhanen

Informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja
paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä. Informaatiolukutaito on yksi uuslukutaitokäsitteistä, jolla korostetaan näkemystä, etteivät mekaaninen luku-, kirjoitus- ja laskentataito ole vielä riittäviä
oppimistavoitteita tietoyhteiskunnassa.1 Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia.
Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito viestii tutkinnon laadusta ja
kilpailukyvystä.2
Käsitettä informaatiolukutaito (information literacy) sanotaan käytetyn
ensimmäistä kertaa vuonna 1974, jolloin Paul Zurkowski määritteli raportissaan USA:n kirjastojen ja informaatiotieteen kansalliselle komissiolle informaatiolukutaitoisen henkilön sellaiseksi, joka osaa käyttää laajasti erilaisia
informaatiotyökaluja ja primaarilähteitä muokatessaan ongelmiinsa liittyviä informaatioratkaisuja.3 Käsite tuli laajempaan käyttöön vasta 1990-luvun
lopulla, jolloin anglosaksisissa maissa luotiin erilaisia informaatiolukutaidon
1.
2.
3.

Sormunen & Poikela 2008, 10.
Informaatiolukutaito yliopistokirjastoissa 2009.
Nevgi & Sormunen 2009, 8.
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oppimisstandardeja. Suomessa termi esiteltiin kirjastoille ja yliopistoille vuonna 2001, jolloin Helsingin yliopiston Opiskelijakirjaston toimesta suomennettiin American College and Research Library Associationin (ACRL) :n laatimat
Yhdysvalloissa virallisesti hyväksytyt informaatiolukutaidon osaamisstandardit, joiden tulisi sisältyä akateemisen kansalaisen perustaitoihin. Termin vakiinnuttaminen ei kuitenkaan ole ollut kovin nopeaa. Esimerkiksi Helsingin
yliopistossa termin käyttöönottoa on jarruteltu mitä erilaisimmista syistä, mutta se on kuitenkin vakiintumassa, koska informaatiolukutaito-käsitteen sisältämän osaamisalueen kattavalle käsitteelle ei ole löytynyt parempaa termiä.
On haluttu puhua käyttäjäkoulutuksesta, tiedonhankinnan opetuksesta tai tiedonhallinnan koulutuksesta, joskus myös medialukutaidosta. Näistä termeistä
yksikään ei kuitenkaan pidä sisällään sitä kokonaisuutta, johon nykyaikaisella
informaatiolukutaidon opetuksella tähdätään.

Informaatiolukutaidon
kehittämishankkeita 2000-luvulla
2000-luvun alkupuoliskolla yliopistoissa jouduttiin tottumaan siihen, että osa
Opetusministeriön rahoituksesta saatiin erilaisiin kehityshankkeisiin. Hankerahoituksen osalta on koettu pulmalliseksi se, että kun rahaa haettiin ja saatiin
uudistushankkeisiin, joiden oli määrä jalkautua normaaliin toimintaan hankkeen päätyttyä, resursseja jatkoon ei välttämättä ollut. Vaikka jalkautuminen
ei aina onnistunut, on monta hienoa ja nykyisin itsestään selvää asiaa, joita ei
olisi ehditty edes aloittaa ilman hankerahoitusta. Informaatiolukutaidon valtakunnallisia ja oman yliopiston rahoittamia hankkeita oli vireillä useita yhtä
aikaa. Tässä artikkelissa esitellään keskeisiä hankkeita, joissa Helsingin yliopisto on ollut mukana.

Informaatiolukutaidon hallinnan standardointihanke 2001–2003
Opiskelijakirjastossa koordinoitiin vuosina 2001–2003 hanketta, jossa käännettiin informaatiolukutaidon standardit suomen kielelle. Standardien hyväksyminen yhteiseen käyttöön suomalaisissa yliopistokirjastoissa vaati kuitenkin
tuekseen toisia hankkeita.

Akateemiset verkkotaidot 2000–2006
Akateemiset verkkotaidot -hankkeessa, jota koordinoi Kasvatustieteellisen
tiedekunnan kirjasto, kartoitettiin keskustakampuksen kirjastojen opetusta
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ja tuotettiin verkkoaineistoja keskustakampuksen eri tieteenalojen opetusta
varten. Vuonna 2004 hankkeeseen tulivat mukaan myös Viikin, Meilahden ja
Kumpulan kampusten kirjastot. Näin luotiin yhteistyöverkosto, jonka pohjalta yliopiston kirjastojen nykyistä informaatiolukutaidon opetusta toteutetaan.
Lisäksi hankkeessa tuotettiin Infoavain-verkkosivusto johon koottiin tiedonhankintaan ja -tuottamiseen liittyvää verkkoaineistoa. Rahoitusta aineiston
päivitykseen ja käytettävyyden markkinointiin ei löytynyt, joten sen käyttö jäi
vähäiseksi ja lakkasi vähitellen kokonaan. Hankkeen tärkeimpänä saavutuksena voi kuitenkin pitää yhteistyöverkoston syntymistä kirjastojen välille.

TieDot-hanke 2002–2004 (2005–2006)
Vuosina 2002–2004 opetusministeriö rahoitti seitsemän yliopiston yhteistä
Tieteellisen tiedonhankinnan verkko-opetushanketta TieDot, jonka tavoitteena oli oppimateriaalinen kehittäminen ja yhteinen käyttö. Tässä Kuopion yliopiston kirjaston koordinoimassa hankkeessa tuotettiin laadukkaita tieteenalakohtaisia verkkokursseja viideltätoista eri tieteenalalta. Helsingin yliopisto oli
mukana Akateemiset verkkotaidot -hankkeen kautta. Kursseja testattiin koko
ajan käytännössä ja palautetta kerättiin opiskelijoilta. Vuonna 2004 kursseille tehtiin pedagoginen arviointi, joka ostettiin Kuopion yliopiston oppimiskeskukselta. TieDot-hankkeen kursseja hyödynnettiin myös Helsingin yliopiston
Akateemiset verkkotaidot -hankkeessa.

Tiedonhaun ja hallinnan oppimateriaalit -hanke 2002–2003
Hankkeessa kartoitettiin yliopisto- ja korkeakoulukirjastoissa olevat tiedonhankinnan verkko-opetusmateriaalit. Helsingin yliopistossa niitä koottiin
Opiskelijakirjaston verkkosivuille, jolloin niitä voitiin hyödyntää yliopiston
tiedonhankinnan opetuksessa.

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hanke 2004–2006 (2007)
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hanke oli opetusministeriön tukema Suomen yliopistokirjastojen neuvoston hanke, jonka tuloksena informaatiolukutaidon asema suomalaisissa yliopistokirjastoissa selkeytyi nykyiselle tasolleen. Sen keskeisenä tavoitteena oli integroida informaatiolukutaidon
opetus osaksi yliopisto-opintoihin kuuluvia kursseja ja opintokokonaisuuksia. Hanke ajoittui sopivasti samaan aikaan yliopistojen tutkinnonuudistuksen ja Bolognan prosessin kanssa, jonka tavoitteena oli parantaa tutkintojen
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kansainvälistä vertailtavuutta. Hankkeen keskeistä antia on informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus, josta tuli hyvä apuväline, kun kirjastot edistivät informaatiolukutaidon osaamistavoitteiden integroimista uusiin kandidaatin ja maisterin opintojen tutkintovaatimuksiin. Jatko-opintovaihe ei ollut
mukana tässä vaiheessa suosituksissa. Hankkeessa kehitettiin myös Klaaraosaamistasotesti. Sen ympärille syntyi valtakunnallinen informaatiolukutaitoa
edistävien henkilöiden verkosto, jolla on oma verkkosivusto.4
Jaana Kivilahti on arvioinut Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmahankkeen onnistumista ja vaikutuksia pro gradu -työssään. Kivilahden mukaan hankkeen tärkein tavoite on sikäli toteutunut, että informaatiolukutaito on huomioitu opetussuunnitelmissa lähes kaikissa Suomen yliopistoissa5.
Hankkeen ansiosta suomalainen IL-työ sai lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista. Näkyvyyttä edistivät englanninkieliset verkkosivut ja
artikkelit6 sekä esitelmät konferensseissa mm. Ruotsissa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Tämän ansiosta mm. Helsinkiin tuli aiempaa enemmän ulkomaisia
vierailijoita ja harjoittelijoita.

Kansallista informaatiolukutaidon
kehitystyötä vuosina 2007–2009
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmahankkeen hankkeen päätyttyä syntyi monista muista hankkeista tuttu tilanne: hankkeessa syntyneiden tulosten
jatkuva kehittäminen olisi vaatinut yliopistoilta rahoitusta, jota usean yliopiston yhteiselle hankkeelle oli vaikea löytää. Kirjastoissa oli nyt valmiina innokkaita ja osaavia kehittäjiä, jotka olivat hyötyneet hankkeen tuottamasta verkostoitumisesta ja osasivat soveltaa suosituksia omissa ympäristöissään. Kirjastot
jatkoivat osaltaan kehittämistyötä, ja informaatiolukutaidon opetus kuuluu nyt
ainakin jossain määrin jokaisen hankkeessa mukana olleen kirjaston jokapäiväisiin perustehtäviin. Yhteisen verkoston ylläpitäminen ja yhteinen kehittäminen tarvitsi kuitenkin koordinointia. Helsingin yliopiston kirjastolaitos oli
4.

5.
6.
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Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat kirjastojen edustajien lisäksi edustajat Oulun
ja Tampereen informaatiotutkimuksen laitoksilta sekä Suomen ylioppilaskuntien
liitosta. Hankkeen koordinoinnista vastasi Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara. Hankkeella oli päätoiminen suunnittelija Anne
Lehto ja 1.9.2006–31.12.2006 Aki Kangas. Ohjausryhmän toimesta julkaistiin keväällä 2007 ensimmäinen suomenkielinen informaatiolukutaitoa käsittelevä moInformaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Teoksen toimitti hankkeessa
mukana ollut yliopistonlehtori Anne Nevgi Helsingin yliopistosta.
Kivilahti 2009.
Esim. Jarvelainen & Sinikara 2003.
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valmis jatkamaan verkoston koordinointia yliopiston rahoituksella. Koordinointitehtävä annettiin vuosiksi 2007–2009 Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastolle, joka aikoinaan oli johtanut Akateemiset verkkotaidot -hanketta

Viestintä ja yhteydenpito kansallisessa verkostossa
Koordinointityö uudessa ympäristössä lähti liikkeelle verkkosivun uudistamisesta ja sivuston englannin- ja ruotsinkielisten käännösten laatimisesta. Verkkosivusta toivottiin välinettä, jonka avulla yhteydenpito maan eri kirjastoihin
voitaisiin toteuttaa. Sivuston sijaan tai rinnalle on harkittu sosiaalisten medioiden hyödyntämistä kanssakäymisen aktivoimiseksi, mutta vasta joidenkin
verkoston alaryhmien yhteydenpito hoituu nykyisin modernimmilla alustoilla.
Muu yhteydenpito verkoston sisällä on tapahtunut seminaarien yhteydessä. Niissä on keskusteltu eri kirjastojen näkemyksistä ja kehitelty uusia ideoita.
Vuonna 2007 järjestettiin kaksi informaatiolukutaidon opettajien pedagogisiin
valmiuksiin keskittynyttä samansisältöistä seminaaria otsikolla Pedagoginen
päivä, toinen Helsingissä ja toinen Kuopiossa.
Yhteistyö Suomen tieteellisen kirjastoseuran Informaatiolukutaito-työryhmän kanssa on lisännyt verkoston jäsenten mahdollisuutta tavata toisiaan
seminaareissa, joissa on mukana myös ammattikorkeakoulujen ja erikoiskirjastojen IL-osaajia. Erityisesti yhteistyö ammattikorkeakoulujen kirjastojen
kanssa on ollut hyödyllistä, koska niissä informaatiolukutaidon opetus on onnistuttu sisällyttämään korkeakoulujen opetukseen vielä yliopistoja paremmin.
Helmikuussa 2010 informaatiolukutaitoverkosto kokoontui Turkuun teemana Informaatiolukutaito elinikäiseksi taidoksi - Informationskompetens –
en färdighet för livet. Aiheet käsittelevät informaatiolukutaitoa elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja pääpuhuja tuli kirjeenvaihtajaryhmän kautta Isosta
Britanniasta.

Informaatiolukutaitoverkoston työn vakiinnuttaminen
Yliopistokirjastojen neuvosto perusti 2008 verkostolle yhdeksänjäsenisen tukiryhmän, johon kuuluu alueellisten yliopistokirjastojen edustajat, Yliopistokirjastojen neuvosto edustaja, Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen
professori sekä SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri. Tukiryhmän tehtävänä on
kehittää ja linjata informaatiolukutaidon kansallisen verkoston toimintaa ja
kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää kirjastojen välistä tiedonkulkua IL-asioissa.
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Kansainvälistä
informaatiolukutaitoyhteistyötä
Tietojen vaihtoa Britannian IL-osaajien kanssa
Opintovierailulla 2007 Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hankkeen
edustajat virittivät yhteistyötä Ison Britannian kirjastojärjestöjen kattojärjestön CILIPin edustajien kanssa.7 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto nimesi Suomesta kahdeksan kansainvälistä kirjeenvaihtajaa, joiden on tarkoitus
vaihtaa kokemuksia ja osaamista CILIPistä löytyneiden vastaavista asioista
kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Ryhmällä on avoin wikialusta8, jolla keskustelua voidaan käydä, mutta toistaiseksi keskustelua on käyty vähän. Tällainen toiminta vaatisi konkreettisen yhteisen tehtävän ja vastuuhenkilön seuraamaan työn etenemistä.
Keväällä 2009 kaksi kirjeenvaihtajaryhmän jäsentä osallistui Helsingin
yliopistosta CILIPin vuotuiseen kansainväliseen LILAC–kokoukseen, jossa
heillä oli esitelmä ja posteri Helsingin yliopiston TVT -ajokorttiin sisältyvästä
IL -osiosta.9 Seminaarin antina huomattiin, että Suomessa ollaan varsin pitkällä IL -työssä, esimerkiksi opetuksen eri toimijoiden välisessä yhteistyössä ja ILopetuksen integroinnissa muuhun yliopisto-opetukseen. Suomen kaltaisessa
pienessä ja koulutusjärjestelmältään yhtenäisessä maassa on helpompi saada
informaatiolukutaitoasiat mukaan sekä kansallisella että paikallisella tasolla
strategioihin, toimenpideohjelmiin ja opintosuunnitelmiin.
Vuoden 2010 LILAC-seminaarissa suomalaisen IL-työn esittely jatkuu ainakin Jyväskylän yliopiston ja Sibelius-Akatemian kirjastojen edustajien esitelmissä ja postereissa.

IFLA Information Literacy Section
Suomalaisen kirjastoväen aktiivinen osallistuminen kansainväliseen informaatiolukutaidon kehittämiseen alkoi vuonna 1990, jolloin Espoossa pidettiin
UNESCOn asiantuntijatapaaminen UNESCO Expert Meeting on the Training
Information Users in Higher Education. Tässä kokouksessa päätettiin ehdottaa

7.
8.
9.
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Saarti 2008.
Kirjeenvaihtajien wikisivusto 2010.
Heino & Helminen 2009.
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että IFLA perustaisi käyttäjäkoulutuksen työryhmän.10 Suomalaiset ovat olleet
jaoston jäseniä ja toimihenkilöitä koko ajan ja täten tuoneet suomalaisten ILosaamista maailmankartalle.11 Helsingin yliopistosta informaatiolukutaidon
kehittämisessä IFLAssa ja yleensäkin kansainvälisellä tasolla on toiminut aktiivisesti Teodora Oker-Blom Viikin tiedekirjastosta.

Pohjoismaista informaatiolukutaidon yhteistyötä
NordINFOLIT on kuuden pohjoismaan yhteinen elin, joka koordinoi ja tukee
pohjoismaista informaatiolukutaidon kehitystyötä. Sen toimesta järjestetään
vuosittain pohjoismainen pedagoginen kesäkoulu sekä seminaareja ja konferensseja. Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara on toiminut NordINFOLITin johtoryhmässä suomalaisena edustajana.
NordINFOLITin järjestämä kesäkoulu on ollut vuorotelleen eri pohjoismaissa. Suomessa se pidettiin viimeksi vuonna 2005 Tuusulan Gustavelundissa. Suunnitteluryhmässä oli mukana monia henkilöitä Helsingin yliopiston
kirjastoista ja muista yliopistoista. Vuoden 2010 kesäkoulu pidetään jälleen
Suomessa, Turun saaristossa Korppoossa. Helsingin yliopiston kirjaston ILkoordinaattori Päivi Helminen vetää suunnitteluryhmää.
Kolmas NordINFOLITin tapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen Creating Knowledge -konferenssi, jonne kutsutaan puhujiksi kansainvälisiä tunnettuja informaatiolukutaidon kehittäjiä. Konferenssit ovat vuorotellen eri pohjoismaissa. Helsingin yliopiston kirjastojen
henkilökunta on osallistunut Creating Knowledge -konferensseihin järjestäjinä, luennoitsijoina ja osanottajina. Kansallisen informaatiolukutaitoverkoston koordinaattori oli mukana järjestämässä ja suunnittelemassa vuoden 2008
Creating Knowledge V -konferenssia, joka pidettiin Turussa.

10. Kokouksen puheenjohtajana toimi ylikirjastonhoitaja Elin Törnudd Teknillisen
korkeakoulun kirjastosta. Muita osanottajia olivat mm. ylikirjastonhoitaja Oili
Kokkonen Jyväskylästä ja apulaiskirjastonjohtaja Sinikka Koskiala TKK:n kirjastosta. Sinikka Koskialan nimi mainitaan usein suomalaisten keskuudessa toisena IFLAn käyttäjäkoulutustyöryhmän työryhmän perustajista, koska hän yhdessä
silloisen IFLA Professional Boardin jäsenen Ian Johnsonin kanssa teki esityksen
käyttäjäkoulutustyöryhmän perustamisesta, ja toimi myös ryhmän ensimmäisenä
sihteerinä. Työryhmän toiminta vakiintui IFLAssa, kun Round Table for User Education perustettiin vuonna 1993. Vuonna 2003 siitä tuli IFLAn pysyvä jaosto Information Literacy Section.
11. Toivonen 2009, 8.
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Käyttäjäkoulutusta Helsingin yliopistossa
1980- ja 1990-luvuilla
Helsingin yliopistossa käyttäjäkoulutusta on järjestetty kirjastojen toimesta jo
1970-luvun alkupuolella muutamissa kirjastoissa. Uudet opiskelijat ovat lisäksi käyneet tuutoriohjelmien yhteydessä tutustumiskäynneillä kirjastoissa, tai
heille on joissakin kirjastoissa pidetty kirjastopalvelujen tarjontaa ja käyttöä
koskeva luento orientoitumiskoulutusten yhteydessä. Myös Helsingin yliopiston kirjasto (nyk. Kansalliskirjasto) on järjestänyt jo pitkään ennen varsinaisen
informaatiolukutaidon opetuksen alkamista omille asiakkailleen hakuteosten
    !   X     
  
Näihin tilaisuuksiin on osallistunut myös tiedekuntien kirjastoväkeä.
Nykytilanteeseen verrattuna tiedonhankinnan opetus vaati nykyistä enemmän perustaitojen opettamista ennen helppokäyttöisiä portaaleja ja internetin
tarjoamia hakumahdollisuuksia. Suurin osa aineistosta oli löydettävissä vain
            Q    pean kehittymisen vuoksi oppisisällöt olivat hajanaisia, ja ne luotiin ja päivitettiin jokaisessa kirjastossa erikseen, vaikka perusasioiden oppimisessa olisi
riittänyt yksi yhteinen formaatti.
Tiedonhankinnan opetustilaisuuksien epätasainen tarjonta eri laitosten
ja tiedekuntien välillä oli suurempaa kuin nykyisin. Joissakin tiedekunnissa ei
tiedonhankinnan koulutusta ollut lainkaan, toisissa se saattoi sisältyä kolmessakin eri vaiheessa perusopiskelijan lukujärjestykseen.
Tiedonhankinnan opetuksen vienti tiedekuntiin kohtasi ennakkoluuloja. Opettajien epäluulo siitä että ”kirjastonhoitajat astuvat opettajien reviirille” vaikeutti tehtävää. Tätä epäluuloa kuulee joskus mainittavan vielä tänä
päivänäkin.
Toisaalta kirjaston henkilökunta ei aina osannut ottaa huomioon osallistujien tarpeita. Opetuksessa korostettiin kirjastoalan terminologiaa ja tiedonlähteiden täydellistä hallitsemista lähes sillä tasolla, jota edellytetään informaatiotutkimuksen arvosanan suorittaneilta. Haluttiin opettaa kerralla
kaikki, kun kateederiin päästiin, ottamatta huomioon sitä, että kuulijoista valtaosan ei tarvitse tuntea jokaista oman ja lähialan tietokantaa perusteellisesti, tai tietää kaikkia tiedonhaun teorioiden hienouksia. Opiskelijakeskeinen
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opetustapa, joka olisi helpottanut oppimista ja lisännyt kurssien houkuttelevuutta, samoin kuin kirjastohenkilökunnan pedagogiset taidot, oli osittain
hukassa. Niitä ei juurikaan opetettu kirjasto- ja informaatioalan opinnoissa
noihin aikoihin. Vasta 2000-luvun puolella kirjastoväelle on tarjottu mahdollisuuksia kehittää pedagogista osaamistaan yliopiston järjestämillä kursseilla
ja täydennyskoulutuksessa.

IL-opetus Helsingin yliopistossa
opintojen eri vaiheissa vuonna 2010
Helsingin yliopistossa IL-opetusta on tarjolla opintojen eri vaiheissa: opintojen alussa, kandidaattivaiheessa ja maisterivaiheessa sekä jatko- ja täydennyskoulutusvaiheessa. Tämän lisäksi järjestetään kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle avoimia kursseja. Kirjastot antavat vuosittain tiedonhankinnan
koulutusta noin 10 000 henkilölle.
Tiedonhankinnan opetusta Helsingin yliopistossa
Jatko-opinnot

, ."  !   
, !  
 

Tavoitteena tiedonhankintataitojen ja
viitteidenhallintataitojen päivittäminen
oman tutkimuksen edellyttämälle
tasolle

Maisteriopinnot

Maisteriseminaari

 #   "  
tiedonhankintataitojen ja
viitteidenhallintataitojen päivittäminen
ja syventäminen

Kandidaatin opinnot   !!   

Uudet opiskelijat



Tavoitteena oppia tunnistamaan oman
alan keskeiset tieteellisen tiedon
lähteet ja osata käyttää tehokkaasti
ainakin yhtä niistä sekä osata käyttää
viitteidenhallintaohjelmaa viitteiden
säilytykseen ja lähdeluettelon
    

TVT-ajokortin
tiedonhankintaosio

Tavoitteena tiedonhankinnan yleiset
" "     #  
 +&1.     
3&&4.!   " 

Kirjastokierros

Tavoitteena tutustua kirjastoon

Kuva 1. IL-opintojen suosituskolmio sovellettuna Helsingin yliopistolle.

Tiedonhaku ja -käytön luonne vaihtelee paljon riippuen tieteenalasta ja käytetyistä opetusmenetelmistä, joten myös informaatiolukutaidon opetus vaihtelee tiedekunnittain ja oppiaineittain. Kaikissa tiedekunnissa ei ole edes samoja
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opintovaiheita, esim. lääketieteellisissä tiedekunnissa valmistuu suoraan lisensiaatteja. Niinpä suositus on saanut eri muotoja eri kampuksilla ja kirjastojen
yhdistyessä tehtävänä on katsoa, mitä kirjaston IL-opettajat voivat oppia toisiltaan ja miten on mahdollista yhdistää eri kirjastojen käytäntöjä mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi yhteisiksi tavoitteiksi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat
Helsingin yliopistossa on vuodesta 2005 lähtien ollut käytössä kaikille opiskelijoille pakollinen kolmen opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan
(TVT) opintojakso, jonka tarkoituksena on taata perusvalmiudet kaikille uusille opiskelijoille. TVT-ajokortti sisältää viisi osiota:
1.
2.
3.
4.
5.

Tietokoneen käytön perusteet
Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö
Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
Tiedonhankinta
Tietoturva ja tietosuoja.

Ajokorttiin kuuluu Moodle-oppimisympäristössä suoritettava lähtötasotesti ja
näyttökoe, avoimessa verkossa oleva oppimateriaali sekä tiedekunnittain järjestettävä lähiopetus. Kirjasto vastaa tiedonhankintaosion lähiopetuksesta sekä tekee oppimateriaalin ja testikysymykset. Tiedekunnat hallinnoivat tentit
ja antavat suoritusmerkinnät.
Oppimateriaali ja testikysymykset ovat kaikille tiedekunnille yhteisiä ja ne
keskittyvät perusasioihin, jotka kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden on osattava. Lähiopetus on järjestetty eri tavoin eri kampuksilla ja silloin voidaan
opetusta muunnella tiedekunnan tai oppiaineen mukaan. Keskustan humanistis-yhteiskuntatieteellisellä kampuksella TVT-ajokorttiopetus on hoidettu
pääasiassa yhteisesti Opiskelijakirjastossa. Viikin kampuksella maatalous-metsätieteellisessä, farmasian ja biotieteellisessä tiedekunnassa lähiopetus on integroitu oppiaineiden johdantokursseihin, jolloin tiedonhankinnan opetus on
nivoutunut johdantokurssien oppimistehtäviin. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tiedonhankinnan lähiopetus on pakollista ja siinä edetään kansainvälisiin tiedonlähteisiin, koska ongelmalähtöisen oppimisen menetelmiä käyttävässä tiedekunnassa opiskelijat etsivät itsenäisesti tietoa heti opintojen alussa.
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TVT-ajokortin haasteena on opetuksen ajoitus, oppimateriaalin ylläpitäminen ja ajantasaistaminen vastaamaan 1990-luvulla syntyneiden opiskelijoiden tarpeita. On tärkeää myös arvioida, ovatko kurssin suorittaneet saavuttaneet riittävät taidot ja mittaako tentti todellista osaamista.

Kandidaattivaihe
Kandidaatin tutkielmaa tekevät opiskelijat ovat tiedonhankinnan opetuksen
keskeinen kohderyhmä. Usein tämä on ensimmäinen vaihe, jolloin opiskelijat
harjoittelevat tieteellistä kirjoittamista ja etsivät tieteellistä lähdeaineistoa.
Monissa oppiaineissa kandidaatin vaiheen tiedonhankinnan opetuksella on
pitkät perinteet ja yhteistyö oppiaineiden opettajien kanssa sujuu hyvin. Kuitenkaan kaikissa tiedekunnissa ja oppiaineissa kirjasto ei ole vielä mukana
informaatiolukutaidon opetuksessa. Tavoitteena on kaikissa oppiaineissa vähintään minimitason opetus. Opiskelijat ovat IL-opetuksen tarpeen huomanneet ja kirjaston opiskelijapalautteessa onkin toivottu, että opintoihin sisältyisi enemmän tiedonhankinnan ja viitteidenhallintaohjelman opetusta. Lisäksi
opetuksen sisällön ja opetusmenetelmien kehittämisessä riittää haastetta, jotta
pystyisimme tasapuolisesti tavoittamaan kaikki opiskelijat. Eri oppiaineissa on
erilaisia tarpeita ja malleja, joten liiallinen yhdenmukaistaminen ei ole tavoitteena vaan keskinäinen hyvistä käytännöistä oppiminen. Esimerkki hyvästä
käytännöstä on Kumpulan kampuksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa maatieteen kandidaattivaiheen opiskelijoille kahdella tapaamisella
järjestetty informaatiolukutaidon opetus.12 Lähiopetuksessa käsiteltiin yhdessä jokaisen opiskelijan omaa tiedonhaun aihetta ja arvioitiin luokassa tehdyn
haun tuloksia opiskelijoiden, kirjastonhoitajan ja seminaarin vastuuopettajan
voimin. Näin päästiin yhteiseen tiedonkehittelyyn ja jokaisen osallistujan asiantuntemuksen huomioimiseen ja saatiin hedelmälliseen käyttöön kirjastonhoitajan tiedonhaun osaaminen ja vastuuopettajan tieteenalan tuntemus sekä
opiskelijoiden vertaistuki.

Maisterivaihe
Maisterivaiheessa päivitetään jo hankittuja tietoja, koska oman tieteenalan
keskeinen informaatiolukutaito pitäisi olla hankittu jo kandidaattiopinnoissa. Tiedonhankintakurssi tilataan usein seminaarin yhteyteen esimerkiksi humanistisessa tiedekunnassa. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on
12. Virrankoski 2008.
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maisterintutkielmaa tekeville opiskelijoille TVT-jatkokurssi, johon sisältyy tiedonhankintaosio. Maisterin tutkielmaa tehdessä ajankohtaisia asioita ovat tekijänoikeuskysymykset, sähköinen julkaiseminen sekä tutkimustiedonhallinta.
Erityisesti tekijänoikeuskysymykset ja tutkimustiedonhallinta jäävät helposti ei-kenenkään-alueelle, joten niiden opettamisessa on paljon kehittämistä.

Jatko-opinto- ja täydennyskoulutusvaihe
Kaikilla kampuksilla kirjasto tarjoaa kursseja ja henkilökohtaista neuvontaa
jatko-opinto- ja täydennyskoulutusvaiheen opiskelijoille. Hyvä esimerkki keskustakampuksen laajasta tarjonnasta on Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
Tehokas tieteellinen tiedonhankinta -kurssi, joka on järjestetty yhteistyössä
kirjaston ja tiedekunnan tutkijaopettajien kanssa. Kurssi koostuu neljästä lähitapaamisesta, välitehtävistä ja Moodle-oppimisympäristössä olevista aineistoista ja suorituksesta saa yhden opistopisteen. Kurssin suunnittelu alkoi tiedekunnan aloitteesta ja tiedekunnan tutkijaopettajien ja kirjastonhoitajan ja
jatko-opiskelijoiden vuorovaikutteisella kurssilla kaikki oppivat toisiltaan.13
Myös Viikin kampuksella on yhden opintopisteen yhteinen kurssi maatalousmetsätieteellisen, biotieteellisen, farmasian ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille.
Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa tiedonhankinnan opetus on ollut keskeistä ainakin lääketieteessä Meilahden kampuskirjastossa Terkossa ja
eläinlääketieteessä Viikin kampuskirjastossa.

Tutkijavaihe
IL-opetuksessa on keskitytty opiskelijoihin, mutta jatkossa tutkijoiden informaatiolukutaidon ylläpito, päivittäminen ja taitojen kehittämisen tukeminen
on entistä ajankohtaisempaa. Viikin Solmu-hankkeessa alettiin syksyllä 2009
kahden tutkimusryhmän kanssa kehitellä tutkimusryhmien tarvitsemia kirjastopalveluja.14 Tutkijat kokivat haasteiksi uuden tiedon seuraamisen ja omien tiedonhankintataitojen päivittämisen. Nämä ovatkin kirjaston perinteisiä
asiantuntemusalueita. Tärkeänä kysymyksenä esille noussut tutkimusaineistojen hallinta asettaa monenlaisia haasteita ja edellyttää paljon uuden oppimista ja kouluttautumista puolin ja toisin. Uuden oppimisen lisäksi tutkijoiden
informaatiolukutaidon tukeminen edellyttää omien rajojen tunnistamista sekä
verkostoitumista kunkin asian parhaiden asiantuntijoiden kanssa.
13. Koivula & Ojanen 2009.
14. Oksanen-Särelä 2009.
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Kouluttajien ammattitaidon ylläpitäminen
ja yhteisen tietämyksen jakaminen
Kouluttajien piirin laajentaminen sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen
ovat lähivuosien suuria haasteita: mitä kaikkea pitäisi osata ja miten oleelliset
tiedot ja taidot saataisiin tehokkaasti ja mukavasti hankittua. Yksi mukava tapa
on ollut kirjastojen kouluttajien opintopiiri. Se on avoin kaikille informaatiolukutaidon opetuksesta kiinnostuneille ja sen materiaalit, muistiot ja keskustelut
löytyvät avoimelta wiki-alueelta15. Opintopiirissä on yhdessä perehdytty mm.
tutkivaan oppimiseen, opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä opetusmateriaalien yhteiskäyttömahdollisuuksiin.

Tulevaisuuden näkymiä – mihin olemme menossa
yhteisessä Helsingin yliopiston kirjastossa
IL-opetuksen kunnianhimoiset tavoitteet ovat selkeät ja ne ovat kirjattuna Helsingin yliopiston kirjaston tavoiteohjelmaan.
”Kirjasto vastaa tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden informaatiolukutaidon opetuksesta ja tiedonhankinnan neuvonnasta. Tiedonhankinnan koulutus integroidaan muuhun opetukseen
opintojen eri vaiheissa, se pyritään sisällyttämään myös tieteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan
ainelaitoksen opettajien ja kirjastojen kouluttajien yhteistyönä.
Kirjasto kannustaa laitoksia käyttämään entistä tehokkaammin
ja monipuolisemmin kirjaston asiantuntijoita opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että kirjasto on mukana opetuksen suunnittelun toimikunnissa. Kirjaston tiedonhankinnan opetuksen kehittämisessä tarvitaan koulutuksen lisäksi
yhteisöllisen toimintatavan kehittämistä, verkostoitumista, yhteistyötä ja hyvien käytänteiden levittämistä.”
Vaikka tavoitteet ovat selkeät, on haasteellista tarttua konkreettiseen työhön
ja löytää keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Keväällä 2009 pidetyssä Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen IL-työseminaarissa nousi keskeisiksi kehittämistavoitteiksi IL-oppimistavoitteiden määrittely, päivittäminen ja arviointi

15. TH-kouluttajien opintopiiri 2009.
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muuttuvassa toimintaympäristössä sekä IL-koordinointi ja yhteistyö. Näiden
hahmotelmien pohjalta jatketaan suunnittelua eteenpäin.

IL-oppimistavoitteiden määrittely
Kirjastot määrittelevät yhteistyössä tiedekuntien ja oppiaineiden tutkintovaatimuksista vastaavien kanssa IL-oppimisen tavoitteet opintojen eri vaiheissa perus-, jatko- ja täydennysopinnoissa siten, että informaatiolukutaito on jokaisen
opiskelijan opinnoissa pakollinen oppisisältö ja opiskelijat ovat tasa-arvoisessa
asemassa tarjolla olevan opetuksen suhteen. Pakollisuus ja tasa-arvoisuus ei
tarkoita tasapäistämistä vaan IL-oppisisältö nivotaan opintoihin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. IL-opetuksen minimitason määrittely edellyttää sitä, että löydetään oppiaineiden opettajien kanssa yhteinen
käsitys informaatiolukutaidosta. IL-opettajalta vaaditaan vastuutieteenalansa
tietokulttuurin tuntemusta, mutta ei edellytä vastuutieteenalan opintoja. Toisaalta tarvitaan tieteenalojen opettajien perehdyttämistä IL-asioihin. Haasteena onkin se, miten päästään oikeasti yhteistyöhön ja tavoiteohjelmaan kirjattuja toiveita pidemmälle.

IL-koordinointi ja yhteistyö
Kirjaston sisäisellä yhteistyöllä, vastuunjaolla ja resursoinnilla pyritään saamaan eri kampuksilla olevat IL-opetuksen voimavarat tehokkaaseen ja yhteiseen käyttöön. Osoituksena kirjaston koulutusroolin vakiinnuttamisesta on
kirjaston keskitettyihin palveluihin vuoden 2010 alusta perustettu uusi ILkoordinaattorin tehtävä. IL-koordinaattorin toimenkuvaan kuuluu mm.
1. Helsingin yliopiston IL-opetuksen koordinointi ja strateginen suunnittelu
2. IL-kouluttajien työryhmän vetäminen ja kampuskouluttajien koulutustaitojen ylläpito ja kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen edistäminen
3. oppimateriaalin tuotannon koordinointi, mukaan lukien TVT-ajokortti
4. IL-koulutuksen yhteyshenkilönä toimiminen ja IL-koulutuksen näkyvyyden edistäminen
5. laadunarvioinnin, palautejärjestelmän ja tilastoinnin kehittäminen
6. kansallinen IL-koordinointi
7. kansainvälinen yhteistyö.
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Varsinainen käytännön IL-työ tehdään kampuskirjastoissa, joissa yksi kouluttajista toimii IL-kampuskoordinaattorina. IL-asioissa tarvitaan näkyvyyttä,
markkinointia, suunnitelmallisuutta ja vaikuttamista kaikilla sopivilla kanavilla ja tasavertaista yhteistyötä ja -kehittelyä opetuksen kaikkien toimijoiden
kanssa. Tähän puolestaan tarvitaan aikaa: aikaa suhteiden luomiseen ja toimintaympäristön seuraamiseen, oman asiantuntemuksen kehittämiseen ja tarvittavien aineistojen tuottamiseen. Kaikkea emme saavuta hetkessä, mutta pienin askelin ja kärsivällisesti pääsemme eteenpäin.
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ASIAKASLÄHTÖINEN
PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Päivi Lammi

Yksi Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikka on suljettuna henkilökunnan
koulutuspäivän vuoksi. Ulko-ovea käy nykimässä asiakas jos toinenkin, joka
ei ole huomannut poikkeusta aukioloissa. Rakennuksessa työskentelevä kollega opastaa erästä asiakasta, että valitettavasti kirjasto on suljettu ja koko henkilökunta poissa. Asiakas toteaa haluavansa vain lainata kirjan – eihän siihen
henkilökuntaa tarvita!
Tämä esimerkki elävästä elämästä syksyltä 2009 kuvastaa murrosta, jota kirjaston palvelujen kehittämisessä eletään: tehokas kirjastorutiinien auto  
    _^_ #         
tehostanut kirjaston toimintaa, mutta muuttanut sen eräästä näkökulmasta
kirjavarastoksi. Asiakas ei välttämättä kykene uudistettua palvelurakennetta hahmottamaan. Kirjaston asiakkaan kannaltaan on tärkeintä, että hänen
odottamansa ja hänelle luvatut palvelut ovat saatavilla ja ne vastaavat hänen
tarpeitaan.
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Mitä ovat asiakaslähtöiset palvelut?
Kielitoimiston sanakirjan mukaan asiakaslähtöinen tarkoittaa asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähtevää, asiakkaat huomioon ottavaa.1 Mäki ja Sorri määrittävät teoksessaan Julkisten palvelujen laatu ja kilpailukyky asiakaslähtöisyyden markkinatietämyksen keräämiseksi, levittämiseksi ja hyödyntämiseksi.2
Jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin tyydyttää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä toimintaympäristöstä. Tämä on markkinatietämystä. Pelkkä tiedon keruu ei riitä, vaan tietoa
on jaettava organisaatiossa kaikille tasoille ja toimintaa on kehitettävä tietämyksen – ei arvailujen – perusteella. Mäki ja Sorrit toteavat tutkimuksessaan,
että markkinatietämystä kerätään julkisella sektorilla enimmäkseen muodollisten kanavien kautta, jolloin suorassa asiakaskontaktissa saatu palaute jää
huomiotta.
Asiakaslähtöisyys mainitaan niin kirjastojen kuin useiden muidenkin palvelua tarjoavien organisaatioiden keskeisimpänä arvona. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen, asiakastyytyväisyys. Palvelujen
tuottamisen näkökulmasta asiakaslähtöisyys on palvelun osa, asiakastyytyväisyys taas asiakaslähtöisyyden ilmenemismuoto. Julkisella sektorilla palvelujen
laatua ja tehokkuutta tavoitellaan nimenomaan asiakaslähtöisyyden kautta.
Organisaatiolta asiakaslähtöisyys edellyttää joustavuutta ja johdolta riskinsietokykyä. On kyettävä muuttamaan nopeastikin suuntaa, mikäli toivottua tulosta ei saavuteta. Matala organisaatiorakenne lisää suorassa asiakaskontaktissa toimivien mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja palvelujen kehittämiseen.3
Palveluja voidaan aina tarkastella tuottajan tai kuluttajan eli asiakkaan näkökulmasta. Tuottajan näkökulmasta palvelu on usein aineeton ja asiakkaalle hyötyä tuottava toimenpiteiden sarja, joka sisältää useita erilaisia toimintoja. Esimerkiksi kirjan lainaaminen kirjastosta sisältää sarjan tapahtumia:
kirjastoon saapuminen, kirjan sijaintietojen etsiminen, oikean hyllyn paikantaminen, mahdolliset keskustelut henkilökunnan kanssa, kirjan lainaaminen
automaatilla, kontaktit muiden asiakkaiden kanssa jne. Asiakas on palvelun
tuottajan näkökulmasta palvelun hallitsematon osuus, sillä tuottaja voi määrittää vain omaa toimintaansa ja yrittää ohjata asiakkaan toimimaan haluamallaan tavalla.4 Asiakas ei yleensä mieti palvelujen tuottamiseen vaadittavia prosesseja ja toimenpiteitä, vaan keskittyy omien tavoitteidensa saavuttamiseen.
1.
2.
3.
4.
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Mäki & Sorri, 1999, 82.
Mäki & Sorri 1999, 85.
Kinnunen 2003, 7.
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Kirjastossakin suuri osa palveluista tuotetaan asiakkaan näkymättömissä.
Olennainen osa palvelua on käyttäjän kannalta se, miten hyvin palvelu edistää hänen omia tarkoitusperiään. Palvelut tulee kehittää asiakkaan tarpeita
vastaaviksi sen sijaan, että yritetään sovittaa asiakkaat mukautumaan tarjottuihin palveluihin.5 Tärkeää on myös millaiseksi kontakti palvelun tuottajaan
muodostuu.6 Palvelun tuottaja joutuukin aina päättämään, miten pitkälle asiakkaan yksilöllisiä toiveita voidaan toteuttaa.7
Palvelun laadun mittaaminen tai määrittäminen ei ole yksinkertaista, mutta tavallisin tapa on verrata asiakkaan odotuksia ja kokemuksia toisiinsa. Tällöin asiakas vertaa palveluun liittyviä ennakko-odotuksiaan saamiinsa kokemuksiin.8 Odotukset pohjautuvat omiin tai muiden asiakkaiden kokemuksiin,
palvelun tuottajan markkinointiviestinnän luomiin mielikuviin ja asiakkaan
tarpeisiin. Tiivistäen voisi todeta, että tyytyväinen asiakas saa odottamansa
palvelun ja vielä enemmän. Odotukset voivat muuttua olosuhteiden muuttuessa, mikä edellyttää palveluilta joustavuutta. Lisäksi palvelun tuottajan on
pystyttävä kertomaan, mitä asiakkaan on lupa palvelulta kulloinkin odottaa ja
pidettävä se, mitä on luvattu. Palvelujen laatua mitattaessa vain asiakas on kykenevä arvioimaan tuotettujen palvelujen toimivuutta ja palvelulupausten täyttymistä, ja siten arvioimaan tarjottujen palvelujen laatua. Asiakas voi arvioida
sekä palvelun teknistä että toiminnallista laatua. Tekninen laatu on palvelun
lopputulos eli mitä asiakas saa palvelun avulla (esim. oppii tiedonhankintaa
kirjaston järjestämän koulutuksen avulla). Toiminnallinen laatu on sitä, miten
kanssakäyminen palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä sujuu.9 Kokemus palvelun laadusta on hyvin subjektiivinen. Eniten asiakkaan kokemukseen palvelun laadusta vaikuttavat toiminnalliset laatutekijät, esim. henkilökunnan ystävällisyys, ja tekniseltäkin laadultaan hyvä palvelu voidaan kokea huonona, jos
toiminnalliset laatutekijät eivät ole kunnossa.10
Asiakkaan määritelmä ei julkisen sektorin palvelujen kohdalla ole aina
helppoa. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla voi olla sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Sisäiset asiakkaat ovat osa toista julkista organisaatiota tai osa
omaa organisaatiota. Ulkoisen asiakkaan määritelmä sen sijaan voi vaihdella palvelukohtaisesti. Pääsääntöisesti julkisten palvelujen, kuten käyttöoikeudeltaan avoimien yliopistokirjastojen, asiakkaita ovat yksityiset kansalaiset tai
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vakkari 2006, 66.
Grönroos 1987, 31.
Ks. kuva 1 artikkelin lopussa.
Kinnunen 2003, 17.
Kinnunen 2003, 17.
Mäki & Sorri 1999, 97.
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organisaatiot. Asiakkaan rooli vaihtelee asiakkaan ja palvelun tuottajan suhteen mukaan.11 Erilaisten asiakkuuksien tunnistaminen onkin edellytys asiakaslähtöisyydelle.12 Useiden julkisen sektorin toimialojen tapaan yliopiston ja
tiedekuntien on usein hankalaa määrittää kuka on asiakas. Helsingin yliopistossa esim. opiskelija nähdään mieluummin kumppanina tai voimavarana,
kuin asiakkaana.13 Toisaalta esim. yliopiston opiskelijapalveluille opiskelija on
selkeästi asiakas, ei voimavara. Yliopistokirjastolle asiakas-käsite on helpompi,
etenkin kun asiaa lähestyy kirjaston tehtävän kautta.
Helsingin yliopiston kirjaston tehtävänä on tuottaa tietoympäristön palveluja Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin
sekä edistää toiminnallaan tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä yhteiskunnassa. Asiakkaita ovat siten yliopiston opettajat, tutkijat, opiskelijat ja
muu henkilökunta sekä yliopiston ulkopuoliset tiedontarvitsijat. Kirjaston sisäisiä asiakkuuksia on erilaisia. Esimerkiksi kirjaston keskitetyissä palveluissa
hankinta- ja metadatapalvelut tuottavat tietoaineistojen hankinta- ja kuvailupalveluja kampuskirjastoille. Vastaavasti kampuskirjastojen asiakaspalveluhenkilöstö on tietoaineistopalvelujen ja keskitettyjen palvelujen asiakas, jonka palvelun laatuun vaikuttaa näiden prosessien ja toimintojen onnistuminen.
Kollegan mieltäminen oman työn asiakkaaksi avaa uuden näkökulman oman
työn laatuun.
Asiakaslähtöisyyden hyötynä on toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden paraneminen, kun joustavuus ja toimintaympäristöstä kerätty ajantasainen tieto lisääntyy. Tärkeää asiakaslähtöisyyden tavoittelussa on käytettävissä olevien resurssien huomioiminen ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu.14
Ylipalvelu on yhtä haitallista kuin alipalvelu. Jotta palvelut voidaan kohdentaa oikein, asiakkaat on jaettava eri osaryhmiin eli segmentoitava.15 Siten asiakkaille voidaan tarjota parempaa palvelua sen sijaan, että jokaisen tarpeet
huomioitaisiin yksilöllisesti tai kaikkia käsiteltäisiin yhtenä massana. Jos resurssit eivät riitä kaikkien asiakasryhmien palvelemiseen, tietyt asiakasryhmät
valitaan toiminnan kohderyhmäksi. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjaston
kampuskirjastojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kampuksen tieteenalojen
tiedontarvitsijat, vaikka useat palvelut (esim. lainaus, tilat jne.) ovat muidenkin käytettävissä.16
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Asiakaslähtöisyys Helsingin yliopiston kirjastossa
Helsingin yliopiston kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tietoaineistopalvelujen ja
käyttöpalvelujen avulla.17 Kirjaston tavoiteohjelmassa vuosille 2010–2012 yhdeksi keskeiseksi menestystekijäksi mainitaan aktiivinen, innovatiivinen ja
asiakaslähtöinen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.18 Lisäksi
tietoympäristön rakentamisen lähtökohtana painotetaan asiakaslähtöisyyttä.
Kokoelmia ja palveluja rakennetaan ja kehitetään yhteistyössä tiedeyhteisön,
yliopiston muiden yksiköiden ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Pitkäaikainen strateginen tavoite on integroitua entistä tiiviimmin osaksi tutkimusta
ja opetusta siten, että oikea palvelu kohtaa tarvitsijan oikeaan aikaan. Asiakaslähtöisyyttä tukee mm. se, että kirjaston johtokunnassa on yliopiston tiedekuntien, opiskelijoiden, johdon, sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus.
Lisäksi kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunnat, jotka toimivat
käyttäjien ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Tavoitteena on muun
muassa, että kirjasto on mukana yliopiston opetuksen suunnittelun toimikunnissa. Kampuskirjastoissa sekä kirjaston keskitetyissä palveluissa kehitetään
tavoitteiden mukaisesti toimintojen työprosesseja sekä johtamisjärjestelmää.
Uudessa kirjasto-organisaatiossa toteutetaan palvelukonseptia, jossa kampuskirjastot tuottavat asiakas- ja tieteenalapalvelut, ja keskitetysti tuotetaan hallinto- ja viestintäpalvelut, verkkopalvelut ja tietoaineistojen hankinta- ja metadatapalvelut.
Asiakaslähtöisyys ja käyttäjäpalautteen keräämisen tärkeys ovat näkyneet aiempinakin vuosina mm. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kirjasto- ja tietopalvelustrategiassa vuosille 2004–2006 ja Helsingin yliopiston
elektroninen kirjasto 2004–2006 -kehittämissuunnitelmassa. Vuoden 2000
kirjastotoiminnan kansainvälisen arvioinnin yksi keskeinen toimenpidesuositus koski laadun kehittämistä. Myös vuonna 2004 toteutetussa seuranta-arvioinnissa esitettiin suosituksia liittyen laadunvarmistukseen. Huhtikuussa 2005
kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta hyväksyi palvelujen laadunvarmistuksen
yhdeksi vuosien 2005–2006 kehittämistoimenpiteistä. Tärkeinä laadullisina elementteinä listattiin mm. kirjastojen yhtenäiset palvelustandardit, systemaattinen suoritemittaus valituissa toiminnoissa ja käyttäjäpalaute.

17. Tämä perustehtävien jako on määritetty Helsingin yliopiston kirjastojen toimintakäsikirjassa. Toimintakäsikirja on päivitetty viimeksi 25.5.2009, eikä sitä ole vielä
muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Perustehtävien määrittelyä ei
myöskään ole tarkistettu.
18. Helsingin yliopiston kirjaston tavoiteohjelma 2010–2012.
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Kansallisesti Helsingin yliopiston kirjastolaitos on ollut aktiivisesti mukana yliopistokirjastojen neuvoston Laatu ja vaikuttavuus -hankkeessa. Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoittama hanke alkoi vuonna 2005 ja päättyi
2008. Hankkeen puitteissa on järjestetty seminaareja ja julkaistu AMKIT-konsortion, Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja neuvoston yhteisrahoituksella
Laatu ratkaisee – laatutyön opas korkeakouluille sekä kuvattu yliopistokirjastojen ydin- ja tukiprosessit.19 Seminaareissa Helsingin yliopiston kirjasto on
jakanut kokemuksiaan mm. yliopiston auditointiprosessista.

Asiakastarpeet ja -palautteet haltuun
Arviointien ja strategioiden pohjalta ryhdyttiin kehittämään kirjastojen yhteistä asiakaskyselyä vuosina 2004–2006 toteutetussa Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttötutkimushankkeessa. Palautetta kirjastojen kokoelmista, palveluista
ja tilojen käytöstä oli ennen vuotta 2004 kerätty satunnaisesti, mutta kerättyä dataa ei ollut tallennettu ja palautteen keruu ei yleensä ollut jatkuvaa.20
Keskustakampusta lukuun ottamatta kampuskirjastot olivat järjestäneet omia
asiakaskyselyjään ja tulosten pohjalta oli toteutettu joitakin parannuksia, mutta pääsääntöisesti asiakaspalautteeseen perustuvia muutoksia ja parannuksia
palveluihin oli toteutettu vähän ja ne ovat olleet vaatimattomia.21 Verkkolomakkeena toteutetun kyselyn kysymykset perustuivat Association of Research
Librariesin kehittämään LibQUAL+ -kyselyyn ja kotimaisista kyselyistä kerättyyn aineistoon. Syyskuussa 2004 toteutettiin pilottikysely, jonka pohjalta kehitetty kysely järjestettiin sekä marraskuussa 2005 että uudelleen marraskuussa 2007. Organisaatiomyllerryksessä kyselyä ei katsottu järkeväksi toteuttaa
syksyllä 2009, vaan päätettiin lähteä mukaan keväällä 2010 toteutettavaan ja
Kansalliskirjaston koordinoimaan kirjastojen kansalliseen käyttäjäkyselyyn.
Kansallinen kysely järjestettiin ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa 2008
ja siinä oli mukana sekä yleiset, erikois- että korkeakoulukirjastot.22 Tulevaisuudessa arvioidaan missä määrin kansallinen käyttäjäkysely on riittävä Helsingin yliopiston kirjaston kokoiselle ja kansainvälisestä kentästä parhaita vertailukohtia hakevalle organisaatiolle.
19. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 2010. Julkaisu Laatu ratkaisee – laatutyön
     X          
           ~
^
(haettu 24.2.2010).
20. Vakkari 2006, 11.
21. Vakkari 2006, 12.
22. Kansallisen käyttäjäkyselyn yhteenvedot kysymyksistä ja vastauksista sektorikohtaisesti 2008.
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Asiakaskysely ei yksin riitä asiakkaiden tarpeiden selvittämiseen. Muodollisena tiedonkeruumenetelmänä se jättää huomiotta suorassa asiakaskontaktissa saadun palautteen. Helsingin yliopisto kirjaston tavoitteena onkin osana
laadunvarmistustaan suunnitella kattava palautejärjestelmä, jonka kautta saatua tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja toiminnanohjauksessa.
Palautejärjestelmän määritelmää ei vielä ole kirjastossa tarkennettu. Esimerkkiä tullaan ottamaan niin yliopiston opetuksen ja oppimisen systemaattisen
arviointitiedon keräämiseen kehitetyistä järjestelmistä kuin muiden palveluorganisaatioiden järjestelmistä. Kattava tiedon kerääminen ja sen hyväksikäyttäminen pyritään liittämään osaksi kirjaston normaalia toimintaa, johtamista
ja kehittämistyötä. Palautejärjestelmä sisältää siten paitsi eri tilanteissa ja eri
kanavien kautta saadun asiakaspalautteen myös itsearvioinnilla saadun tiedon sekä toiminnasta kerätyn datan, esim. tunnusluvut. Keskeinen osa palautejärjestelmää on viestiminen saadusta palautteesta ja toimenpiteistä, joihin
palautteen pohjalta on ryhdytty. Vuonna 2005 järjestettyä asiakaskyselyä seuranneista toimenpiteistä laadittiin kooste Helsingin yliopiston syksyn 2007
auditointia varten. Kirjastot myös tiedottivat pian kyselyn jälkeen verkkosivuillaan saamastaan palautteesta ja sen vaikutuksista. Saadusta palautteesta
raportointi ei kuitenkaan ole muutoin ollut systemaattista kautta kirjaston.
Henkilökunnan aktiivisuus on palautejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeää. Asiakkaiden kannustaminen palautteen antamiseen, toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta sekä palautteen antaminen saadusta palautteesta
on keskeistä, jotta järjestelmä toimisi tavoitteidensa mukaisesti.
Vuoden 2004 seuranta-arvioinnissa kehotettiin uudelleen arvioimaan
käytäntöä, jossa kirja on palautettava samaan kirjastoon, minkä kokoelmista se on lainattu.23 Sama palaute on toistunut myös asiakaskyselyissä, mutta
selvityksistä huolimatta palautuskäytäntöä ei ole vielä voitu uudistaa. Vuoden 2005 asiakaskysely toi esiin, että e-aineistojen käyttöä NELLIn kautta pidettiin hankalana. Sekä painettujen että e-aineiston paikantamisessa ja saatavuudessa todettiin olevan huomattavia ongelmia. Painetun aineiston osalta
ajantasaisuuden kokivat ongelmalliseksi etenkin tutkijat. Tilojen osalta tietokoneiden määrä koettiin riittämättömäksi ja ryhmätyötilaa kaivattiin lisää.
Opiskelijat toivat herkemmin esiin kirjaston tiloissa ilmeneviä puutteita, koska
he käyttävät tiloja säännöllisesti. Vuoden 2007 kysely toi esiin pitkälti samat
ongelmakohdat kuin edellinen kysely, vaikka NELLI-portaalia oli ryhdytty vuoden 2005 kyselyn palautteen pohjalta kehittämään käyttäjälähtöisemmäksi.24
23. Geleijnse et al. 2004.
24. Pitkälä 2008, 39.
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Myös HELKA-tietokannan käyttöliittymää oli uudistettu syksystä 2006 lähtien. Molemmissa kyselyissä näkynyt tyytymättömyys lukupaikkojen määrään,
ryhmätyötilojen saatavuuteen ynnä muu tiloja ja laitteita koskeva palaute on
otettu erityisesti huomioon keskustakampuksen uuden kirjastorakennuksen
suunnittelussa. Vuoden 2005 kyselyn jälkeen keskustakampuksen kirjastossa
paikattiin lama-ajan jättämiä aukkoja tutkimuskirjallisuudessa hankkimalla
1980–1990-lukujen kirjallisuutta yliopiston myöntämän lisärahoituksen turvin. Myös lyhyemmän laina-ajan vaikutusta kirjojen kiertoon on seurattu. Kyselyjen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden vertailua vaikeuttaa se, että vuoden
2007 asiakaskyselyn jälkeisistä toimenpiteistä ei koottu yhteenvetoa tai sovittu yhteistä tiedotustapaa. Kukin kirjasto on näin ollen tiedottanut saamastaan
palautteesta ja toimenpiteistä itsenäisesti.

Miten palveluista viestitään?
Palveluista viestittäessä palvelulupaukset on mietittävä tarkasti, jotta palvelun laadusta saadut kokemukset ja annetut lupaukset kohtaisivat. Mielikuva
muokkautuu paitsi markkinointiviestinnän myös palvelua tuottavien ihmisten
kautta.25 Asiakkaiden mielikuvat muokkautuvat kokemusten karttuessa hyvin
nopeastikin, joten positiivinen mielikuva palvelusta voi perustua pitkällä aikavälillä vain hyvin onnistuneeseen toimintaan. Mikäli palautteessa toistuvasti
nousevat esiin samat kehittämiskohteet, näiden palvelujen markkinoiminen
kaunistelluin mielikuvin on pidemmän päälle organisaatiolle haitallista. Hyvän organisaatiokuvan avulla voidaan saada asiakkaalta ymmärrystä hetkellisesti huonontuneelle palvelutasolle, mutta mikäli organisaatiokuva on huono
tai vähän tunnettu, palvelussa esiintyviä puutteita ei siedetä.26
Palveluista tulee myös viestiä asiakkaan kielellä. Kirjastopalvelujen kehittämisessä on näkökulmana toisinaan ollut asiakaslähtöisyyden sijaan organisaatiolähtöisyys, jolloin kirjasto tai sen taustaorganisaatio on määrittänyt niin asiakastarpeet kuin palvelut. Palvelujen markkinoinnissa
organisaatiolähtöisyys on näkynyt kirjastokielen käyttönä. Oman ammattialan sisällä käytettyä terminologiaa käytetään valitettavasti edelleen asiakkaille suunnatussa viestinnässä – tosin yhä vähenevässä määrin. Verkkosivuilla ja

   !        
kirjoja ja lehtiä. Toisaalta tärkeätä on palvelujen markkinoinnissa myös se, että esim. yliopistokirjasto puhuu sen tieteenalan kieltä, jolle palveluja tarjotaan.
25. Kinnunen 2003, 124.
26. Grönroos 1987, 81.
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Siten on helpompi saavuttaa asiakkaiden luottamus ja herättää kiinnostus uusia palveluja markkinoitaessa. Tiedonhankinnan neuvontaa tai tietopalvelua
tekevälle kirjastoammattilaiselle asiakkaan kielen ymmärtäminen on välttämätöntä. Tähän pyritään mm. Helsingin yliopiston kirjaston ja professori Yrjö
Engeströmin yhteisessä Solmuhankkeessa, jossa kirjaston palveluja tutkimusryhmille mallinnetaan tutkijoita kuunnellen.
Viimeisin trendi on palvelujen tuotteistaminen. Vaikka terminä tuotteistaminen tuo ensisijaisesti mieleen kaupalliset palvelut, voivat ei-kaupalliset
palvelut, kuten kirjastot, hyödyntää sen käsitteistöjä ja työkaluja. Tuotteistaminen voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen. Sisäinen tuotteistaminen on asiakkaalle näkymätöntä sisäisten toimintatapojen ja työmenetelmien systematisointia. Ulkoinen tuotteistaminen suunnittelee ja konkretisoi
asiakasrajapinnassa tapahtuvia palveluprosesseja. Ulkoisen tuotteistamisen
tulos on asiakkaalle näkyvä viestintä palveluista. Konkreettiset esimerkit, kuten tuote-esitteet ja -kuvaukset, suositukset ja tulosdokumentointi tehostavat
viestintää.27 Myös kirjastojen on tärkeätä pohtia miten palvelutarjonta voidaan
kanavoida asiakkaille. Kun kirjaston palveluista tehdään tuotteita, palvelut jäsennetään asiakkaan kannalta selkeiksi ja helposti lähestyttäviksi paketeiksi,
joita hänen on helppo ottaa käyttöönsä tarpeiden mukaan. Helsingin yliopiston
kirjastossa tuotteistaminen on edistyneintä informaatiolukutaidon opetuksessa, jossa esim. kukin kurssi on ”tuote” kurssikuvauksineen ja mainoksineen.

27. Sipilä 1996, 47-48.
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Kuva 1. Helsingin yliopiston kirjastojen prosessikartta. Laadittu vuonna 2007 Helsingin yliopiston kirjastojen yhteiseen toimintakäsikirjaan osaksi Helsingin yliopiston
auditointiaineistoa.
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TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN
YHTEISTYÖN PAINOTUKSIA
Arja-Riitta Haarala & Kaisa Sinikara

Tieteellisten kirjastojen välinen yhteistyö on Suomessa ollut perinteisesti tärkeätä. Sotien jälkeinen elämä oli yhteistyön aikaa, jolloin myös tieteellisten
kirjastojen yhteistyö vahvistui. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kirjastot kokosivat voimansa yhteen ja tarjosivat muidenkin kirjastojen asiakkaille niin kaukopalveluja kuin palveluja paikan päällä kirjastossa. Ensimmäinen
Suomen tieteellisten kirjastojen opas ilmestyi vuonna 1950, tekijä oli Eino Nivanka. Kaukopalvelua kehitettiin 1960-luvulla. Tämäkin osaltaan vahvisti suomalaisen yliopistokirjaston avoimuuden periaatetta, jossa kirjasto on kaikkien
tietoa tarvitsevien käytössä.

Yhteistyötä vastauksena ajan haasteisiin
Erityisesti uusien yliopistojen syntyminen suurten ikäluokkien myötä synnytti
tarpeen kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttöön. 1970- ja 1980-luvuilla syntyi
keskuskirjastoverkosto juuri tämän korkeamman opetuksen tueksi. Vanhat ja
kokoelmiltaan laadukkaat kirjastot nimettiin keskuskirjastoina huolehtimaan
alansa tietohuollosta Suomessa ja vastaamaan kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä. Keskuskirjastojen merkitys korostui 1970–1990-luvuilla ennen
digitaalisen kirjaston yleistymistä.
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Ammattikorkeakoulujen perustaminen 1990-luvulla nosti esille kysymyksen, tulisiko niiden tukeutua sopimuksin yliopistokirjastojen palveluihin vai
olisiko tarkoituksenmukaista vahvistaa ammattikorkeakoulujen omaa kirjastotoimintaa. Suunnittelun tuloksena opetusministeriö asetti ammattikorkeakouluille velvoitteen käyttää noin 5 % korkeakoulun budjetista kirjastopalveluihin, jotta voidaan taata riittävän tasoiset tietopalvelut.
Avoimen yliopiston laajeneminen on samoin nostanut esille työnjakokysymyksiä. Eri yliopistoissa on erilaisia ratkaisuja. Helsingin yliopistossa päädyttiin yliopiston ja kaupungin johdon neuvottelujen jälkeen ratkaisuun, jossa
yliopiston kirjastolaitos vastaa kirjastopalveluista ja avoin yliopisto rahoittaa
palvelusopimuksella määritellyt palvelut.
1990-luvulla Kansalliskirjaston (silloisen Helsingin yliopiston kirjaston)
konsortiopohjaiset palvelut, kuten yliopistokirjastojen kirjastojärjestelmä, FinELib-lisenssien hankinta ja kansallinen Nelli-portaali, ovat edellyttäneet yhteistyön systemointia ja selkeyttämistä. Tätä varten on luotu eri sektoreiden
neuvostot, konsortioiden toimielimet, yhteistyöryhmät ja sopimukset. Suomalainen kirjastoyhteistyö on ollut tuloksellista, toimivaa ja organisoitua.

Yliopistokirjastojen neuvosto
Yliopistokirjastojen neuvosto1 perustettiin alkuaan kirjastojärjestelmän organisoinnin tueksi ja valmistelemaan elektronisten aineistojen yhteislisenssejä
vuonna 1996. Siihen asti opetusministeriö oli ohjannut kirjasto- ja tietopalvelualaa Tieteellisen informoinnin neuvoston kautta laaja-alaisesti eri sektorit
huomioon ottaen. Vuonna 1997 valmistui esiselvitys elektronisten lisenssien
yhteishankinnasta ja seuraavana vuonna perustettiin FinELib, jonka asiantuntijarooli digitaalisten tietoaineistojen hankinnassa tiedemaailman työn tueksi
on ollut merkittävä.
Yliopistokirjastojen yhteistyö on ollut tiivistä ja se on tuottanut lukuisia
yhteishankkeita ja selvityksiä, joita opetusministeriö on tukenut rahoituksellaan. Informaatiolukutaidon hanke 2004–2006 laajensi ja vakiinnutti kirjastojen koulutusroolia kaikissa yliopistoissa. Kirjastoille rakennettiin yhteinen henkilöstön osaamiskartta vuoteen 2010. Laadun kehittämisen projekti
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vahvisti laatujärjestelmien ja käyttäjien palautteen hyödyntämistä kirjastoissa.
OPM:n tukemana hankkeena selvitettiin myös yliopistokirjastojen rahoitusta
ja neuvottelumalleja. Neuvoston yhteistyö on ollut tiivistä, ja sen tuloksia on
pystytty hyödyntämään paikallistasolla yliopistokirjastoissa. Nyt 2010-luvulle
tultaessa yliopistokirjastojen neuvosto on uuden edessä ja määrittelee roolinsa muuttuneessa toimintaympäristössä.
Kaikille muillekin kirjastosektoreille on luotu saman mallin mukaan omat
neuvostot: AMKIT-konsortio, erikoiskirjastojen neuvosto, yleisten kirjastojen
neuvosto. Vaikka tehtävät ja organisoituminen on vaihdellut, perusmalli on
ollut sama.
Kansalliskirjaston keskitettyjen palvelujen rooli on vahvistunut ja selkeytynyt vuonna 2006 yliopistolain muutoksen seurauksena. Kirjastosta on tullut
aidosti kaikkia neljää kirjastosektoria palveleva instituutio. Muutos on vaikuttanut välillisesti myös kirjastosektoreiden toimintaan.

Kansallisen yhteistyön muutostekijöitä
Kansalliskirjaston roolin muutos
Kun Kansalliskirjasto oli ennen vuotta 2006 erityisesti tieteellisten kirjastojen
palveluorganisaatio, sen rooli vastuun laajetessa myös muuttui. Yhteistyön tilalle alkoi tulla entistä vahvemmin tilaaja–asiakas–palvelun tuottaja -suhde.
Tämä on tavallaan loitontanut Kansalliskirjastoa ja yliopistokirjastoja. Neu 
      !    
oman sektorinsa edunvalvojana suhteessa kansallisiin palveluihin ja kirjaston
suhdetta kehysorganisaatioon. Jännitteitä on osittain synnyttänyt huoli mahdollisuudesta, että kansallisten palvelujen vahvistaminen leikkaa yliopistokirjastojen voimavaroja. Taustalla on yhteinen yliopistobudjetti, josta kohdennetaan rahoitus sekä yliopistoille että Kansalliskirjastolle. Yliopistokirjastot ovat
kannattaneet Kansalliskirjaston voimavarojen lisäystä siten, että se tapahtuu
kehyksen lisäyksenä.

Yliopistoista julkisoikeudellisia laitoksia ja säätiöitä
Uuden yliopistolain voimaantulo on 2010 muuttanut myös kirjastojen asemaa. Kansallinen ministeriön ohjaus on vähenemässä. Opetusministeriö ei
myöskään myönnä enää hankerahoitusta kirjastoille tai muille yliopistojen organisaatioille. Yliopistokirjastot organisoituvat kehysorganisaatioissaan joko
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rehtorin (mm. Helsingin yliopiston kirjasto) tai hallintojohdon alaisiksi palveluyksiköiksi (mm. Turun ja Itä-Suomen yliopistokirjastot). Kirjaston asema
rehtorin alaisena yksikkönä korostaa sen tutkimuksen tukiroolia. Näyttää siltä,
               
alueyliopistoiksi. Tutkimusyliopistot tavoittelevat kansainvälistä huippua ja
niiden vertaisryhmät löytyvät ensi sijassa kansainväliseltä kentältä. Mm. Helsingin yliopisto kuuluu kansainvälisissä rankingeissa jo nyt maailman yliopistojen noin 100 kärkijoukkoon (Shanghai-listalla sijoitus 2008: 68; 2009: 72,
Times HE 2008: 91; 2009:108). Aalto-yliopistosta ollaan luomassa innovatiivista tutkimusyliopistoa, jne. Kansainväliset verkostot, kuten LERU (League
of European Research Universities) rakentavat tutkimusryhmiä ja keskustelevat painotuksista.
Alueyliopistot rakentavat koulutus- ja tutkimusyksiköitä kokoamalla erilaisia alueen toimijoita yhteen. Vaasan yliopiston ympärille on muodostunut
kolmen yliopiston (Vaasan, Åbo Akademin ja Svenska handelshögskolanin paikallisten yksiköiden) sekä ammattikorkeakoulun muodostama kokonaisuus.
Yhteinen kirjasto palvelee näitä kaikkia. Samoin Rovaniemellä ja Lappeenrannassa yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välillä on tiivistynyt.
Myös yliopistokeskukset keskittävät kirjasto- ja tietopalveluitaan yhteisiin
palveluyksiköihin.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistokirjastojen läheneminen
Kehysorganisaatioiden yhteenliittymät tai allianssit vaikuttavat luonnollisesti myös palveluyksiköihin. Opetusministeriön ohjaamassa korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeessa2 esitetään mm. yliopisto- ja
ammattikorkeakoulujen neuvostojen yhdistämistä ja yhteisten konsortioiden
perustamista. Kun katsotaan koko maan tarvetta muodostaa suurempia, vahvempia koulutus- ja tutkimusorganisaatioita ja kirjastoja, tämä tavoite on ymmärrettävä.

2.
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Konkreettisella tasolla tutkittiin vuosina 2008–2009 järjestelmäkonsortioiden
(Linnea2 ja ammattikorkeakoulukirjastojen konsortio) yhdistämisen mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa yhdistäminen ei onnistunut, sillä keskeisistä päätöksentekoperusteista ei päästy sopimukseen. Keskustelu oli hyödyllistä, sillä se
nosti esille uudenlaisia rajalinjoja ja kysymyksiä, kuten:





tutkimusyliopistojen ja alueyliopistojen tarpeet
kehysorganisaatiosidokset
keskustelukulttuurit
tulisiko kirjastojen yhteistyössä noudattaa samoja malleja kuin yliopistojen muiden vastaavien konsortioiden yhteistyössä, ts. voivatko kustannusvastuullisuus ja äänivalta päätöksenteossa ainakin jossain määrin liittyä toisiinsa?

Helsingin yliopiston kirjaston ja
Kansalliskirjaston yhteistyö
Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kampus- ja tiedekuntakirjastojen välisessä yhteistyössä on ollut sekä toimintaa edistävää jännitteisyyttä että vahvaa palveluyhteistyötä. 1990-luvulla keskustelu liittyi erityisesti kansallisten ja
yliopistotehtävien priorisointeihin voimavarojen supistuessa laman seurauksena. Tämän seurauksia olivat mm. yliopiston päätökset Opiskelijakirjaston
ja Luonnontieteiden kirjaston uudesta hallinnollisesta sijoituksesta, jossa toisesta tuli erillislaitos ja toisesta tiedekunnan kirjasto. Päätöksillä linjattiin yli      
        

ja yliopistotehtäviin. Kansalliskirjastostrategian valmistelu 1990-luvulla antoi sysäyksen myös Helsingin yliopiston kirjastopalveluja koskevan strategian
laatimiselle. Silloinen ylikirjastonhoitaja Esko Häkli oli avainhenkilö molempien valmistelussa.
Valtakunnallisen palvelutehtävän ja uuden Kansalliskirjasto -nimen samoin kuin toiminnanohjausta koskevien muutosten vakiinnuttaminen vuonna
<     
     
    
Työnjaon tueksi laadittiin kaudelle 2007–2009 kirjastosopimus, joka sisältyi
liitteenä rehtorin ja Kansalliskirjaston tavoitesopimukseen. Erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimus ja opetus tarvitsevat sekä Kansalliskirjaston että yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen kampuskirjaston
kokoelma- ja käyttäjäpalveluja. Kansalliskirjasto on myös tarjonnut Helsingin
yliopiston kirjastokokonaisuudelle sopimuksen mukaisesti Helka-tietokannan
ylläpitopalvelun ja yliopistolle Julki- ja E-thesis -tietokantapalveluja.
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Vuonna 2010 työnjakoa on edelleen tarkistettu vastaamaan entistä sel           "  
jatkuvat samaan tapaan kuin aiemminkin. Sen sijaan uuteen Helsingin yliopiston kirjastoon ovat siirtyneet Kansalliskirjastosta keskitetyt Helsingin yliopiston tietokantapalvelut: Helka-tietokannan ylläpito, E-thesis-tietokannan
palvelut ja Julki-tietokannan ylläpidon päättyessä vastuu HY:n tutkimustiedon
hallintajärjestelmän (TUHAT) kirjastopalveluista.

Helsingin yliopiston kirjaston ja lähikirjastojen yhteistyö
Samaan aikaan kun uuden Helsingin yliopiston kirjaston toiminta on selkeytynyt, on myös kiinnostus kirjastoyhteistyöhön voimistunut yliopiston ulkopuolella. Sektoritutkimuslaitoksia koskevat selvitykset ovat tuottaneet ydintehtäväanalyyseja. Näyttää siltä, että perinteinen ja kansalaisille tarjottava
kirjastopalvelu sopii entistä hankalammin tutkimuslaitosten tehtäväkuvaan.
Tämä on synnyttänyt tarpeen selvittää, missä määrin yliopistokirjastot voisivat ottaa hoitaakseen myös tutkimuslaitosten kirjastopalvelut, erityisesti kokoelmiin ja avoimeen kansalaiskäyttöön liittyvät palvelut. Tutkimuslaitosten ja muiden erikoiskirjastoja ylläpitäneiden tahojen palvelutarpeet ovat
entistä korostuneemmin digitaalisia ja kehysorganisaation erikoistuneita
tietopalveluja.
Jos yhteistyötä tarkastellaan hieman pidemmällä aikajanalla, sektorirajojen ylittämisessä tavallaan palataan 1950- ja 1960-lukujen käytäntöön,
jolloin eri sektoreiden kirjastot olivat aktiivisessa yhteistyössä. Sektoritutkimuslaitoksen kirjastot ovat olleet tämän väliajankin tärkeitä kirjastoja omilla
tieteenaloillaan.
Tieteellisissä kirjastoissa näyttäisi olevan käynnissä perustehtävien uudelleen jako. Yliopistokirjastojen roolia vahvistaa se, että niissä on maan ja
alueensa laajimmat tieteelliset painetut ja digitaaliset kokoelmat. Yliopistokirjastoilla on yleensä historiallisista syistä suurempi henkilökunta kuin erikoiskirjastoilla ja näin mahdollisuuksia palvelujen ja kokoelmien kehittämiseen.
Huolestuttavaa maan tietohuollon kannalta on kuitenkin, jos käynnissä
oleva uusjako tapahtuu koordinoimatta ja samanaikaisesti monella taholla.
Pahimmillaan vastuu tieteellisistä riittävän syvistä ja monipuolisista kokoelmista jää ei-kenenkään-maalle. Vaikka digitaalinen tietoympäristö korostaa
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kansainvälisten aineistojen ja kokoelmien merkitystä ja globaalia jakamista, ei
oman maamme edun mukaista ole liian suuri ja liian nopeasti toteutettu riippuvuus kansainvälisestä verkostosta. Digitaalisten aineistojen palveluissa on
toistaiseksi ratkaisematta monia työnjakoon, tekniikkaan ja resursseihin liittyviä kysymyksiä, mistä syystä kohtuullinen omavaraisuus on järkevää kansallista politiikkaa.
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KANSAINVÄLISTYMISEEN
KANNATTAA PANOSTAA
Päivi Lammi

Tarkastelen kirjaston kansainvälistä toimintaa kirjaston henkilöstöliikkuvuuden – niin saapuvan kuin lähtevän – näkökulmasta.1 Kirjaston kansainvälinen
toiminta on itsessään laajempi käsite ja kattaa niin henkilöstöliikkuvuuden ja
yhteistyöverkostot kuin kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden palvelut sekä englanninkielisen viestinnän ja opetuksen. Henkilöstöliikkuvuus on kansainvälistymisen konkretiaa ja yksi keino maailmanlaajuisten
yhteistyöverkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien solmimiseen. Helsingin
yliopiston kirjastolaitoksella on pitkät perinteet toimimisesta globaalisti ja
oman osaamisen jakamisesta. Useimmiten kirjasto on ollut vierailujen kohteena vieraiden omasta aloitteesta, sillä koordinoitua vaihto-ohjelmaa ei monitahoisessa organisaatiossa ole aiemmin ollut. Henkilöstöliikkuvuuden kannalta
aktiivisuus harjoittelijoiden ja vieraiden vastaanottamisessa saattaisi parantaa
myös oman henkilöstön mahdollisuuksia vastavuoroisuuden hengessä.

1.

Tämän artikkelin kirjoittaminen on osa perehtymistäni uusiin tehtäviini kirjaston
kansainvälisen toiminnan parissa. Kiitos taustamateriaalista ja vastauksista kysymyksiini Theodora Oker-Blomille, Miia Koljoselle, Eeva Henrikssonille, Tuula Ruhaselle, Päivi Pekkariselle ja Kaisa Sinikaralle. Lisäksi olen käyttänyt apuna Nina
Johanssenin laatimaa vierailuraporttia vuodelta 2006, jolloin hän vieraili HY:ssä
kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä.
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Artikkelin aluksi käyn läpi Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kansainvälistä toimintaa viime vuosina. Sitten pohdin mm. miten kirjasto jatkossa voisi organisoida henkilövaihto-ohjelman, tukea henkilöstöliikkuvuutta ja edistää
kansainvälisestä toiminnasta kertyneiden kokemusten hyödyntämistä.

Kirjasto osana kansainvälistä yliopistoa
Helsingin yliopisto toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä verkostoissa ja
vaihto-ohjelmissa.2 Osana kansainvälistä yliopistoa myös kirjastolle rajat ylittävä toiminta on luontevaa. Kansainvälisyys ei kuitenkaan ole vain yliopistokirjastojen etuoikeus, vaan tyypillistä koko kirjastoalalle. Kirjastojen kansainvälisen yhteistyön tuloksena on kehitetty mm. standardoituja tiedon esitysmalleja,
formaatteja ja sääntöjä, jotka ovat edistäneet digitaalisen kirjaston syntymistä
ja kehittymistä. Parhaiden käytäntöjen etsiminen ja soveltaminen on myös tehostanut kirjastopalvelujen kehittämistä. Kansainvälisen toiminnan kulmakiviä ovat olleet kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä toimimisen lisäksi henkilökunnan harjoittelujaksot ja tutustumiskäynnit ulkomaisiin kirjastoihin sekä
kansainväliset konferenssit ja seminaarit.
Helsingin yliopiston kirjastolaitos on mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa ja yhteistyöelimissä. Kirjaston tavoiteohjelmassa vuosille 2010–20123
tavoitteeksi todetaan kirjaston suunnitelmallinen ja laaja-alainen kansainvälinen yhteistyö sekä osallistuminen eurooppalaisiin kehittämishankkeisiin. Kansainvälisesti tärkeitä kirjastoalan organisaatioita ovat IFLA (International Federation of Library Associations) ja Euroopan tieteellisten kirjastojen liitto
\{@      {
 @ _ _     
on ollut mukana UNICA-verkoston (Network of Universities from the Capitals
of Europe) toiminnassa. Kampuskirjastot ovat myös tehneet yhteistyötä omien
tieteenalojensa verkostoissa, niin fyysisissä kuin virtuaalisissa. Viikin kampuskirjaston toimialojen keskeisiä kansainvälisiä organisaatioita ovat Nova-verkosto (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network)
ja FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). Viikin
kampuskirjasto toimii FAO:n Agris ( Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Information System for Agricultural Science and Technology)
tallennekirjastona ja kansallisena tietokeskuksena. Meilahden kampuskirjasto
2.

3.
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Mm. Euroopan huippututkimusyliopistojen liitossa LERUssa, Euroopan yliopiston
yhdistyksessä EUAssa ja Euroopan pääkaupunkien yliopistojen UNICA-verkostossa sekä maailmalaajuisessa, n. 90 yhteistyöyliopiston verkostossa. Vaihto-ohjelmia
ovat mm. Nordplus ja Erasmus.
Helsingin yliopiston kirjaston tavoiteohjelma 2010–2012.
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Terkko ja Viikin kampuskirjasto toimivat molemmat aktiivisesti EAHIL:ssa
(European Association for Health Information and Libraries), jossa on omat
työryhmät eläinlääketieteen, farmasian ja kansanterveyden alojen tietopalveluammattilaisille. Vuoden 2008 EAHIL-konferenssi ”Towards a New Information Space – Innovations and Renovations” järjestettiin 23.–28.6.2008
Helsingissä Finlandia-talolla ja Terkossa. Terkko toimii myös WHO:n tietopalvelukeskuksena Suomessa. Keskustakampuksen kirjastossa puolestaan toimii
EU-tietokeskus, joka on yksi Suomessa toimivista Euroopan yhteisöjen tallekirjastoista (European Documentation Centre). Lisäksi kirjaston henkilöstöllä
on kontakteja useisiin muihin kansainvälisiin ja tieteenalakohtaisiin verkostoihin, mm. harvinaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen alalla.
Tieteenalakohtaisten verkostojen lisäksi Helsingin yliopiston kirjasto on
osallistunut julkaisualan verkostojen, mm. SPARC Europe:n ja DOAJ:n (Directory of Open Access Journals), sekä informaatiolukutaidon pohjoismaisen
verkoston NORDINFOLITin toimintaan. Tuoreimpia kansainvälisiä hankkeita
ovat olleet vuodesta 2009 lähtien osallistuminen kolmevuotiseen BHL (Biodiversity Heritage Library) -hankkeeseen, jonka päätavoitteena on luoda eurooppalainen monikielinen portaali ja käyttöliittymä digitoiduille biodiversiteettialan julkaisuille. Viikin kampuskirjasto koordinoi hanketta Suomessa. Lisäksi
Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen edustajana OpenAIRE (Open Access
Infrastructure for Research in Europe) -EU-hankkeessa, joka on käynnissä
vuosina 2010–2011. Kirjasto on ollut vuodesta 2008 lähtien mukana valmistelemassa Helsingin yliopiston ja Namibian yliopiston UNAMin (University of
Namibia) välistä yhteistyöhankesopimusta, jolle haetaan ulkoministeriön rahoitusta. Kumppanuuteen ja molemminpuoliseen oppimiseen tähtäävä hanke tulisi sisältämään virkailijavaihtoja ja vuotuisia yhteisiä seminaareja. Namibian yliopistolla ja Oulun yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka puitteissa
järjestetään mm. informaatiotutkimuksen opettaja- ja opiskelijavaihtoa. Siinä
missä Oulun yliopisto tukee tulevien kirjastonhoitajien koulutusta, Helsingin
yliopiston hankkeen tavoitteena on vahvistaa työssä jo olevien kirjastonhoitajien osaamista.
Helsingin yliopiston kirjasto ei ole viime vuosina vain osallistunut, vaan
myös järjestänyt kansainvälisiä seminaareja. Vuonna 2006 silloinen kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö vastasi UNICA-verkoston kansainvälisen
seminaarin Bologna Process and Scholarly Communication järjestämisestä
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Helsingin yliopistossa. Kesällä 2005 toteutettiin NORDINFOLIT-verkoston
pohjoismaalaisille kirjastonhoitajille suunnattu kesäkoulu ja 2010 on Helsingin yliopiston kirjastolla jälleen päävastuu järjestelyistä. Lisäksi kirjasto on
toiminut ulkomaisten asiantuntijoiden kutsujana useisiin Suomessa pidettyihin seminaareihin. Tavoitteena on jatkossa järjestää vuosittain kirjastoalan kansainvälinen seminaari. Vuonna 2012 osallistutaan aktiivisesti IFLAn
järjestelyihin.

Kansainvälistyminen vaatii resursseja
Kirjaston tavoiteohjelmassa vuosille 2010–20124 kansainvälistyminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat kirjaston kehittämiskohteita. Tavoitteena
on, että kirjaston henkilökuntaa toimii kansainvälisissä kirjasto- ja tietopalvelualan eri järjestöissä ja organisaatioissa asiantuntijoina ja luottamustehtävissä. Henkilökunnan kansainvälistä verkostoitumista myös tuetaan suunnittelukaudella. Kirjaston kansainvälinen toiminta edellyttää resursointia.
Osallistumismaksut ja matkakulut ulkomailla pidettäviin konferensseihin tai
tutustumiskäynneille saattavat olla huomattava menoerä ja rajoittaa henkilökunnan osallistumismahdollisuuksia. Yhtä merkittävä resurssi on työaika,
joka toimintaan kansainvälisillä areenoilla ollaan valmis kirjastossa sijoittamaan. Useamman henkilön – tai yhdenkin – osallistuminen voi edellyttää tehtävien uudelleen järjestelyä. Mahdollisuuksien ja kontaktien lisääntyessä voi
myös olla vaikeaa valita osa-alueet, joilla kansainvälisiin tapaamisiin osallistutaan ja ketkä osallistuvat. Erityisen tärkeää kontaktien solmiminen on uraansa
aloittelevalle. Toisaalta työuran edetessä ja oman kokemuksen karttuessa on
enemmän osaamista jaettavana ja kokemuksia pystyy kenties paremmin soveltamaan omiin työtehtäviin tai organisaation kehittämiseen. Eri tieteenaloilla
Helsingin yliopiston kirjastossakin hyödynnetyt verkkofoorumit mahdollistavat kansainvälisen verkostoitumisen kustannustehokkaasti, periaatteessa työajan hinnalla. Aktiivijäsenyydet järjestöissä voivat myös edellyttää omalla ajalla tapahtuvaa verkostoitumista.
Kirjastoon määräajaksi saapuvat harjoittelijat tai vierailijat eivät rasita
kirjaston matkabudjettia, mutta vierailu- ja harjoitteluohjelmien valmistelu ja
vierailu edellyttävät työaikaa. Ennalta hyvin valmisteltu tutustumisjakso antaa
enemmän sekä vierailijoille että vastaanottavalle organisaatiolle. Kirjastoon
saapuvien vieraiden tarpeet vaihtelevat usein muutaman päivän tutustumiskäynneistä pidempiin harjoittelujaksoihin. Vastaavasti kiinnostuksen kohteet
4.
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vaihtelevat toiminnan kokonaiskuvan hahmottamisesta yksittäisen prosessiin
tai tekniseen ratkaisuun. Myös vierailijan ammatillisella statuksella on vaikutusta; onko kyseessä kirjastoammatillista uraansa aloitteleva harjoittelija vai
enemmän bechmarking-tyyppisestä tutustumisesta kiinnostunut kirjastonjohtaja. Mikäli jokaiselle vierailijalle halutaan laatia juuri hänen tarpeitaan vastaava ohjelma, se edellyttää enemmän resursointia kuin tilanne, jossa saapuva henkilö kokoaa valmiiksi mietityistä osioista mieleisensä kokonaisuuden.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksella ei ole ollut yhteisesti koordinoitua
vaihto-ohjelmaa, jota voitaisiin markkinoida kirjastosta kiinnostuneille vieraille. Meilahden kampuskirjasto Terkossa on vuodesta 2007 lähtien järjestetty sen kaltaista opintoviikkotoimintaa. Opintoviikon tarkoituksena on perehdyttää vierailevia lääke- ja terveystieteellisten kirjastojen kirjastonhoitajia
ja informaatikkoja isäntäkirjaston toimintoihin ja työtapoihin. Viikon ohjelma
suunnitellaan joustavasti vieraiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Vuoden 2008 EAHIL-konferenssissa opintoviikko-ohjelmaa esiteltiin posterilla ”Study week – one way to professional development”. Erityisesti Terkon
kehittämät web 2.0-sovellukset kuten FeedNavigator ja avoin julkaisuarkisto
ovat kiinnostaneet vierailijoita. Rahoitusta opintoviikko-ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet mm. Erasmus-ohjelman tai muun kansainvälisen yhteystyöprojektin kautta.

Henkilöstövaihto-ohjelman ääriviivat5
Koordinoidun vierailija/harjoittelijavaihto-ohjelman edut ovat selvät. Hyvin
valmisteltu ja raamitettu ohjelma ei kuitenkaan tarkoita, että jokaiselle saapuvalle vieraalle tarjottaisiin vain tiukasti saman tapaista ja vierailijan tarpeet
huomioimatonta sisältöä. Erilaisista kokonaisuuksista koostuva vaihto-ohjelma mahdollistaa toisaalta perusrungon sekä valinnanvapauden.
Vaihto-ohjelma kannattaakin rakentaa sellaiseksi, että sisältö koostuu perehdytysohjelman tapaan perusesittelystä, toiminto- tai palvelukohtaisista osioista, käytännön työskentelyosiosta ja vierailuista esim. sidosryhmien toimipaikkoihin. Tässä mallissa perusesittely on muutaman tunnin kestävä kirjaston
organisaation ja toiminnan läpikäyminen, jota on mahdollista tarkentaa vierailijan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Osio voi palvella sellaisenaan erilaisten lyhyempikestoisten tutustumiskäyntien esitysmateriaalina täydennettynä
painetuilla esitteillä yms. materiaalilla. Toiminto- tai palvelukohtaisia osioita
5.

Tämän kappaleen pääasiallisena innoituksena on ollut Nina Johannsenin harjoitteluraportti. Johanssen 2006.

227

kootaan kirjaston toiminnan kannalta keskeisistä kohteista (esim. aineistojen
hankinnasta, verkkopalveluista, tiedonhankinnan opetuksesta, jne.). Perusmateriaalin pohjalta osion sisältöä on mahdollista laajentaa ja syventää tarvittaessa. Perusmateriaalin mukaiselle osiolle on määritettävissä kesto (esim.
muutama tunti, puolipäivää/päivä, jne.), jolloin vierailija voi valita osioista
häntä kiinnostavimmat ja aikatauluun parhaiten sopivimmat. Käytännön työskentelyn kautta vierailija saa tuntumaa toimintaprosesseihin (esim. aineistojen lainauspalveluihin, metadatapalveluihin, e-aineistojen käyttöönottoon,
jne.). Jälleen valittavana olisi useampia eri osa-alueita. Vierailukäyntien kohteiden kanssa voi pohtia mahdollisuuksista osallistua laajemminkin vaihto-ohjelmaan. Sopivia kohteita ovat pääkaupunkiseudun muut kirjastot, yliopiston
muut yksiköt (Kansalliskirjasto, FinELib, jne.). Vaihto-ohjelmalla tulee olla
yksi pääkoordinaattori, joka käsittelee vierailupyynnöt ja hoitaa vierailuun liittyviä käytännön järjestelyjä. Lisäksi kullakin osiolla tulee olla vastuuhenkilö,
jonka tehtävänä on ylläpitää osion liittyviä materiaaleja ja toimia yhdyshenkilönä vaihto-ohjelman koordinaattoriin päin. Vastuuhenkilön lisäksi useammalla henkilöllä tulee olla perusvalmius osion vetämiseen.
Jaettavan esittelymateriaalin (jossa hyödynnetään kirjaston muuta prmateriaalia) lisäksi on hyvä olla vaihto-ohjelmaan osallistuvan kiinnostuksen
kohteita ja taustatietoja kartoittava kysymyspatteristo. Huolella mietityillä kysymyksillä saadaan vaihto-ohjelma kohdennettua tarpeita vastaavaksi. Laatu
korvaa määrän kysymysten kohdalla. Myös palautteen kerääminen ohjelmasta
on tärkeää. Samoin ulkomailla vierailevan henkilökunnan kokemukset ja oppi
on tärkeää saada taltioitua laajemmalti hyödynnettäväksi.

Kansainvälisistä kontakteista kaikki irti
Sen lisäksi, että henkilöstö voi osallistua erilaisiin vaihto-ohjelmiin ja opintomatkoille, muita hyviä verkostoitumisen muotoja ovat mm. toimiminen
ulkomaisten lehtien toimituskunnissa ja jäsenyydet kansainvälisten organisaatioiden hallituksessa tai työryhmissä. Kansainvälisessä toiminnassa henkilökohtaiset yhteydet madaltavat kynnystä kontaktin ottamiseen ja ammatillisen yhteistyön ehdottamiseen. Henkilökohtaisten kontaktien solmiminen voi
olla varsin sattumanvaraista ja persoonasidonnaista, mutta yhteistyön hedelmistä tulee hyötyä koko organisaation.
Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti Verkkari6 on usean vuoden ajan
toiminut yhtenä kokemusten ja osaamisen jakamiskanavana. Pitkiä raportte<   
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ja ei lehdessä ole julkaistu. Tärkeintä antia kirjaston kannalta olisikin se, että
osallistujat pohtisivat, miten uutta tietoa parhaiten voitaisiin soveltaa omassa
organisaatiossa. Näiden ajatusten jakamiseen verkkolehti on jatkossakin hyvä väline, samoin erilaisissa työryhmä- tai osastokokouksissa pidettävät lyhyet tietoiskut. Ulkomailta saapuvia vierailijoita tulisi myös hyödyntää mahdollisimman paljon sen sijaan, että heille vain esiteltäisiin omaa toimintaamme.
Konkreettisia tapoja ovat vierailta pyydetyt esitelmät vierailun aikana tai loppuraportit, etenkin pidempien vierailujaksojen jälkeen. Vierailujen jälkeen
hyödylliseksi osoittautuneita suhteita tulisi ylläpitää.

Tukea henkilöstöliikkuvuuteen löytyy
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Centre for International Mobility)7 koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja
vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMOn koordinoimia EU-ohjelmia ovat
mm. Erasmus ja Leonardo da Vinci, joiden molempien kautta on Helsingin yliopiston kirjastolaitokseen saatu harjoittelijoita sekä lähdetty ulkomaille saamaan oppia.
Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma.
Ohjelman tavoitteita ovat mm. liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa, korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen ja innovaatioiden syntymisen edistäminen. Ohjelmaan voivat
opiskelijoiden lisäksi osallistua myös opettajat ja muu henkilöstö. Erasmusohjelmassa on mukana yli 3 000 korkeakoulua 31 maassa – jo 90 prosenttia
Euroopan korkeakouluista. Kirjaston kansainvälinen työryhmä8 on valmistellut Erasmus-ohjelman käyttöä yhtenä Helsingin yliopiston kirjaston henkilöstövaihdon kanavana ja eurooppalaisen kirjastokulttuurin välittäjänä. Ensimmäinen kirjaston Erasmus-vaihtoon lähtijä tutustui vuonna 2008 kahden
viikon ajan Glasgowin yliopistokirjastossa aineiston hankintaprosessiin. Saapuvia harjoittelijoita on Erasmuksen kautta ollut mm. oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa (nyk. osa keskustakampuksen kirjastoa). Myös Leonardo
da Vinci -ohjelman tarkoituksena on helpottaa ammatillisen koulutuksen toimintatapojen kehittämisestä ja niiden siirtoa maasta toiseen. Ohjelman kautta on mm. saatu harjoittelijoita valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastoon (nyk.
osa Keskustakampuksen kirjastoa).
   _ 
8. Ryhmän jäseninä ovat olleet Maria Forsman, Elise Pirttiniemi, Tuula Ruhanen ja
Kaisa Sinikara.
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Tukea kansainvälistymiseen on tarjolla myös lukuisien muiden ohjelmien
kautta. CIMO auttaa kansainvälisten harjoittelijoiden palkkaamisessa. Sähköisen paikkatarjouslomakkeen avulla on mahdollista laittaa hakuun omia tarpeita vastaava harjoittelija. Helsingin yliopiston kirjastossa ei harjoittelijoiden rekrytointia ole laajemmalti tehty – johtuen pitkälti siitä, ettei yhteistä ja
valmisteltua harjoittelijaohjelmaa ole ollut. Vieraita on saapunut mm. henkilökunnan omien kontaktien kautta.
Rahoitusta opintomatkoihin on tarjolla kirjastoalan järjestöjen kautta.
Suomen kirjastoseura jakaa vuosittain useita apurahoja: Suomen Kirjastosäätiön, Helle Kannilan rahaston ja Karl-Erik Henrikssonin säätiön apurahat. KarlErik Henrikssonin säätiön apurahan myöntöä Kirjastoseura koordinoi yhteistyössä Suomen tieteellisen kirjastoseuran kanssa. Lisäksi apurahoja on ollut
mahdollista hakea kaupallisilta toimijoilta, esim. LM Tietopalveluilta. Helsingin yliopisto tukee henkilöstövaihtoa stipendeillä, joita jaetaan Erasmus-henkilökuntavaihtoon. Esimerkiksi lukuvuonna 2009-2010 on käytettävissään n.
25 stipendiä, jotka on suunnattu muulle kuin opetushenkilöstölle. Erasmuksen
kautta yliopiston pysyvään henkilökuntaan kuuluva voi lähteä vaihtoon toiseen
korkeakouluun tai yritykseen. Vaihtojakson minimipituus on 5 vuorokautta ja
vaihdossa olleen on raportoitava matkasta. Myös tiedekunnilla on yhteistyösopimuksia muiden yliopistojen kanssa ja tätä kautta on jonkin verran rahoitusta saatavilla. Usein tämä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen. Rahoituksen
haussa seminaareihin ja konferensseihin on etua, jos matka sisältää esitelmän
pitämisen tai posterin esittelyn.
Tärkein tuki kirjaston henkilöstön kansainvälistymiselle on johdon sitoutuminen. Kun toiminta nähdään strategisesti tärkeänä kirjaston toiminnan
kannalta, siihen myös resursoidaan. Helsingin yliopiston kirjastossa vahvasta
sitoutumisesta kansainvälisen toiminnan kehittämiseen kielii se, että keskitettyihin hallinto- ja kehittämispalveluihin on nimetty kansainvälisten asioiden
koordinaattori.
Lukuisista henkilöstön liikkuvuutta tukevista palveluista huolimatta Helsingin yliopiston kirjaston henkilökunta on varsin vähän hyödyntänyt mahdollisuuttaan henkilöstövaihtoon. Suositumpia toiminnan muotoja ovat olleet
osallistumiset kansainvälisiin konferensseihin, kuten IFLAan, sekä muut ulkomaisiin kirjastoihin suuntautuneet tutustumiskäynnit. Osallistujan kannalta
tällaiset virkamatkat ovat pääsääntöisesti olleet helpompia, sillä rahoitusta ei
ole tarvinnut itse hankkia eri lähteistä. Keskustakampuksen uuden kirjastorakennuksen suunnittelu on vienyt useita henkilöitä opintomatkoille eurooppalaisiin yliopistokirjastoihin.
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Kokemukset kansainvälisestä toiminnasta ovat hyviä
Henkilöstön kokemukset kansainvälisestä toimimisesta ovat pääsääntöisesti aina positiivisia. Kansainväliset kontaktit antavat perspektiiviä ja mahdollisuuksia nähdä laajasti ja monipuolisesti omaa alaamme myös Suomen ulkopuolelta. Siinä missä kansainvälisessä verkostoitumisessa on ehkä ollut
alkuvaiheessa kyse keskinäisestä avusta, lähinnä materiaalisella tasolla (kaukopalvelu, aineistovaihto ja julkaisut), nykyisin verkostoitumisessa on kyse
kontaktien solmimisesta ja osaamisen jakamisesta fyysisesti ja/tai virtuaalisesti. Tiedon avoin saatavuus ulottuu mm. yhdessä kehitettyihin ohjelmistoihin. Olemassa olevien kansainvälisten kontaktien turvaamista pidetään tärkeänä ja kontakteja tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan. Hyödyllisenä koetaan
keskustelut ulkomaisten kollegojen kanssa hyvistä ja huonoista kokemuksista
ja toiminnoista. Siten on mahdollista kokea kuuluvansa isompaan ryhmään ja
huomaa, ettei ole ongelmineen tai kokemuksineen yksin.
Kokemukset saapuvista harjoittelijoista ovat myös hyviä. Käytännön järjestelyissä on toisinaan ollut kangertelua kirjastosta riippumattomissa asioissa, esim. yliopiston atk-käyttöluvan saamisessa. Erään palautteen mukaan olisi
hyvä, jos vierailijoiden työskentelyn suunnittelu ja kirjastossa ja yliopistossa
tarvittavien oikeuksien hakeminen aloitettaisiinkin jo aikaisemmin, jotta henkilön aloittaessa hänellä olisi jo tarvittavat aineistot, tiedot ja oikeudet. Hänet
tarvitsisi tämän jälkeen perehdyttää vain itse tehtävään ja työpaikkaan. Perehdytysmateriaalia olisi hyvä olla perusasioista, tähän soveltuvat esimerkiksi
erilaiset esittelymateriaalit.

Mahdollisuutena IFLA 2012!
Helsingissä 2012 järjestettävä kansainvälinen IFLA-konferenssi tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden tutustuttaa yhä useampi henkilökunnan jäsen toimintaan kansainvälisissä ympyröissä. Mittakaavaltaan IFLA on yksi maailman
suurimpia kirjastoalan tapaamisia, jonka järjestelyt edellyttävät panostusta
kaikilta kirjastosektoreilta. IFLA on johtava kirjasto- ja tietopalvelualan yhteenliittymä. Vuonna 1929 perustetussa järjestössä on tällä hetkellä 1600 jäsenjärjestöä 150 maasta. Suomesta on jäsenenä kaikkiaan yli 30 järjestöä ja
kirjastoa. Vuosi 2012 ei ole ensimmäinen kerta IFLAn historiassa, kun konferenssi pidetään Suomessa: vuonna 1965 IFLA järjestettiin Helsingin yliopiston
tiloissa Porthaniassa. Silloin osanottajia oli 400, mutta vuonna 2012 Helsinkiin odotetaan noin 3000–4000 kirjastoalan ammattilaista keskustelemaan
ajankohtaisista kirjasto- ja tietopalvelualan kysymyksistä.
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Suomen kokouksen valmistelut on aloitettu keräämällä kansallinen valmistelukomitea (NC), jossa on mahdollisimman laaja kirjastoalan järjestöjen
ja vaikuttajien edustus. Helsingin yliopiston kirjastoa komiteassa edustaa Tuula Ruhanen varajäsenenään ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara. Lisäksi Helsingin yliopiston kirjaston piirissä aloittaa vuonna 2010 Tuula Ruhasen vetämä
työryhmä, johon jokainen järjestelyistä kiinnostunut henkilökunnan jäsen on
tervetullut. Kiinnostuksensa on jo joulukuussa 2009 ilmaissut suuri joukko.
Vastaavaa tilaisuutta tuskin työuralle osuu ja kokemus kansainvälisen ison
konferenssin järjestämistyöstä antaa oppia monenlaisiin tehtäviin. Konkreettisempaa tapaa ottaa tuntumaa kansainväliseen yhteistyöhön tuskin löytyy.
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Tietoa kirjoittajista

FT Heli Ahonen on toiminut kehittämiskonsulttina ja tutkijana Verve Consultingissa
vuodesta 2007. Hän on väitellyt työyhteisöjen oppimisen muutoksesta vuonna 2008.
Syksyllä 2009 Ahonen toimi kehittämiskonsulttina Helsingin yliopiston kirjaston
hankkeessa, jonka tarkoituksena oli tukea kirjaston työyhteisöjä meneillään olevissa
muutoksissa. Tässä oppimisen johtamisen hankkeessa kehiteltiin ja kokeiltiin uudenlaista esimiesten ja työntekijöiden dialogikäytäntöä.
FT Eija Airio työskentelee järjestelmäasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston
verkkopalveluissa. Airion opiskelu- ja työhistoriaan liittyvät läheisesti tietojenkäsittely
ja informaatiotutkimus. Hänen väitöskirjansa käsitteli tiedonhakua, jossa yhdistyvät
nämä kaksi tieteenalaa mielenkiintoisella tavalla. Myös Airion työssä digitaalisen arkiston järjestelmäasiatuntijana molempien alojen tuntemus on tarpeen.
VTM Jukka Englund on toiminut viimeiset reilut 15 vuotta Terkon (Terveystieteiden
keskuskirjaston) kehittämisjohtajana. Tätä ennen hänellä on pitkä kokemus muissa
tehtävissä Terkossa. Vuodesta 2010 lähtien Englund on toiminut Meilahden kampuskirjasto Terkon tieteenalapalveluiden esimiehenä.
VTT Maria Forsman toimii johtavana tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston keskustakampuksen kirjastossa. Tätä ennen hän on ollut valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajana vv. 2005–2009. Forsman on työskennellyt kirjasto- ja
tietopalvelualalla vuodesta 1972 tutkijana, suunnittelijana, opettajana ja käytännön
kirjastotyössä. Hän on toiminut Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston informaatikkona arkistoa perustettaessa ja ollut Helsingin yliopiston tutkimusdatatyöryhmän jäsen
vuosina 2008–2010.
DI, MSc Inf Sci Arja-Riitta Haarala toimii kirjastonjohtajana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja.
Haaralalla on ollut luottamustehtäviä useissa kansallisissa yhteistyöelimissä.
ETM Päivi Helminen työskentelee informaatiolukutaidon koordinaattorina Helsingin yliopiston kirjaston hallinto- ja kehittämispalveluissa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. tietoasiantuntijana Viikin tiedekirjastossa. Informaatiolukutaidon koordinaattorin tehtävässä Helminen edistää informaatiolukutaitoa Helsingin yliopistossa
ja sen ulkopuolella.
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FM Marja Hirn työskentelee Helsingin yliopiston kirjaston hankinta- ja metadatapalveluissa. Vuodesta 1990 alkaen Hirn on työskennellyt Helsingin yliopistossa, aluksi
kasvatustieteellisen (myöh. käyttäytymistieteellisen) tiedekunnan kirjastossa. Vuosina
2002–2009 hän työskenteli hallintoviraston kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä,
jossa hänen tehtäviin kuuluivat kirjastojen yhteisten e-aineistojen hankinta sekä rakenteelliseen kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät.
FM Outi Hyttinen on geologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Ennen väitöskirjatyön aloittamista Hyttinen työskenteli
useamman vuoden Kumpulan tiedekirjastossa.
Kirjastoamanuenssi Elisa Hyytiäinen on työskennellyt Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa vuodesta 1978 alkaen. Hän on toiminut luottamushenkilönä ja henkilöstön edustajana pitkään erilaisissa yhteyksissä, mm. yliopiston konsistorin jäsenenä muun henkilökunnan edustajana, Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen
HYHY:n puheenjohtajana ja kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan varsinaisena ja varajäsenenä. Moninaisia tehtäviä luonnehtii parhaiten: henkilökunnan edustajana päätöksenteon ytimessä.
Fil.yo Rita Jailo toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisena sihteerinä, ja hänen vastuualueeseensa kuuluvat myös kirjastoasiat. Yliopistoista hänellä
on kokemusta myös Suomen ulkopuolelta Amsterdamin yliopistosta. Hän on osallistunut opiskelijaedustajana kirjaston rakenteelliseen kehittämiseen.
FM Pälvi Kaiponen on työskennellyt Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa eri
tehtävissä vuodesta 1989. Helmikuussa 2009 hän aloitti uudessa tehtävässään keskustakampuksen kirjaston johtajana. Keskustakampuksen kirjasto on Helsingin yliopiston kirjaston kampuskirjastoista suurin, siellä työskentelee yli 100 henkilöä.
Kampuskirjaston toiminta organisoituu vuonna 2012 Kaisaniemeen rakennettavaan
uudisrakennukseen ja oppimiskeskus Minervaan Siltavuorenpenkereelle.
FM Pekka Karhula toimii verkkopalvelut-tiimin vetäjänä Helsingin yliopiston kirjaston Keskustakampuksen kirjastossa. Hän oli Humanistisen tiedekunnan koordinaattorina Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhankkeessa 2007–2009.
YTM Iiris Karppinen työskentelee Helsingin yliopiston kirjaston hallinto- ja kehittämispalveluissa erikoissuunnittelijana. Hänen vastuullaan ovat kirjaston henkilöstökoulutus, muita henkilöstöön liittyviä tehtäviä ja yleisiä hallinnon tehtäviä. Iiris Karppinen on aloittanut työskentelyn Helsingin yliopistossa vuonna 2003 humanistisen
tiedekunnan kirjastossa ja hänellä on aiempaa työkokemusta erilaisista kirjastoista ja
myös informaatiotutkimuksen opetustehtävistä.
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FM Päivi Lammi työskentelee Helsingin yliopiston kirjaston hallinto- ja kehittämispalveluissa suunnittelijana. Hänen vastuullaan ovat kirjaston laatuasioiden ja kansainvälisten asioiden koordinointi ja kehittäminen. Kirjastouransa Lammi on aloittanut
korkeakouluharjoittelijana Opiskelijakirjastossa vuonna 2002.
LT, DTMH (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Seppo Meri toimii Helsingin yliopistossa immunologian professorina ja ylilääkärinä
HUSLABin kliininen mikrobiologian erikoisalalla. Hän on ollut postdoktoraalitutkijana Texasin yliopistossa ja EMBO-stipendiaattina Cambridgessa, Englannissa. Merellä on julkaisuja immunologiasta, erityisesti komplementtijärjestelmästä, luontaisen
immuniteetin häiriöistä, mikrobien immuuniväistömekanismeista ja parasitologiasta.
Meri on suuri Terkon ihailija ja kirjaston aktiivikäyttäjä. Hän on kuulunut Terkon johtokuntaan usean vuoden ajan.
YTL Heli Myllys toimi Viikin tiedekirjaston johtajana vuoteen 2010 asti. Hän on toiminut Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen Kaiku-koordinaattorina. Kampuskirjaston
johtajana Myllys on ollut mukana rakentamassa uutta kirjastoa ja edistänyt Kaiku-asioissa kirjastojen henkilökunnan työhyvinvointia.
Arkkitehti Vesa Oiva on toinen osakas yhtiössä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Vuonna
2008 Oiva ja arkkitehti Jussi Kalliopuska voittivat Helsingin yliopiston keskustakampukselle rakennettavan kirjaston arkkitehtikilpailun kilpailutyöllään Avaus. Keskustakampuksen uusi kirjastorakennus valmistuu Kaisa-taloon vuonna 2012.
VTM Eeva Peltonen on tehnyt e-aineistojen käyttöönsaattamiseen liittyviä tehtäviä
jo pari vuosikymmentä. Peltonen on ollut mukana pystyttämässä E-lehdet -tietokantaa ja NELLI-portaalin käyttöönotossa ja kehittämisessä. Hän on työskennellyt valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja vuodesta 2010 lähtien Helsingin yliopiston kirjaston hankinta- ja metadatapalveluissa. Tietoympäristön digitalisoituminen ja siihen
liittyvä kirjaston e-kokoelmien laajeneminen ovat muokanneet Peltosen toimenkuvaa,
työorientaatiota ja osaamista merkittävästi parin viime vuosikymmenen aikana.
MMT Eero Puolanne on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarviketeknologian laitoksen lihateknologian professori. Puolanne on toiminut
professorin virassa vuodesta 1983 lähtien ja dekaanina 1992–1998. Puolanne on toiminut Professoriliiton hallituksen jäsenenä vuosina 1990–1994 ja 2004–2008. Hän on
ollut mukana Viikin kampuskirjaston perustamisvaiheessa ja kehittämisessä johtokunnan puheenjohtajana sekä osallistunut aktiivisesti uuden Helsingin yliopiston kirjaston
hallinnolliseen ja henkilöstörakenteen kehittämiseen.
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Prof. H.K. Riikonen on Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori.
Toimiessaan vuosina 2007–2009 Humanistisen tiedekunnan varadekaanina hänen
vastuualueenaan olivat erityisesti kirjastoasiat. Hänen julkaisutoimintansa on viime
vuosina kohdistunut erityisesti suomennosten historiaan ja antiikin kirjallisuuteen
ja kulttuuriin. Hän on tutkinut myös Pentti Saarikosken, Olavi Paavolaisen ja James
Joycen tuotantoa.
FM Veera Ristikartano on viestintätieteisiin kallellaan oleva kirjastoammattilainen
ja -aatteellinen aktiivi, joka päivätyönään Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalveluissa pohtii tieteen avoimen saatavuuden problematiikkaa, mutta on kiihkeimmin
kiinnostunut digitaalisen viestinnän vallankumouksesta ja siitä, minkälaisen sijan se
kirjastoprofessiolle jättää.
Kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen on toiminut käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
kirjaston johtajana vuoteen 2010 asti. Hän on ollut kansallisen informaatiolukutaitoverkoston toiminnasta vastaava koordinaattori vuosina 2007–2009. Ruhanen on toiminut Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajana ja lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa.
TT Kaisa Sinikara on työskennellyt Helsingin yliopistossa kirjasto-, opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä. Vuosina 1988–2001 hän johti Opiskelijakirjaston toimintaa, aluksi silloisen Helsingin yliopiston kirjaston osastonjohtajana ja vuosina 1997–
2001 erillislaitoksen johtajana. Vuosina 2002–2009 Sinikara on toiminut yliopiston
hallintovirastossa kirjastotoimialan johtajana. Kansleri nimitti hänet uuden Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastohoitajaksi kesäkuussa 2009. Sinikara on julkaissut
kirjastoalaan ja erityisesti uskontotieteeseen liittyviä kirjoituksia yhteensä noin 180.
YTT Kimmo Tuominen toimii neuvonta- ja arkistopalveluista vastaavana palvelujohtajana Eduskunnan kirjastossa sekä tiedon hankinnan, käytön ja organisoinnin dosenttina Oulun yliopistossa. Tuominen on tutkinut mm. tiedonhankintakäyttäytymistä, informaatio- ja medialukutaitoja sekä digitaalisen tiedon hallintaa ja organisointia.
Vuosina 2002–2004 hän työskenteli Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan
kirjaston johtajana ja informaatiotutkimuksen ma. professorina. Tuominen on Suomen
tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtaja.
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RAJAPINNASSA
UUSI HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

Tieteellisen työskentelyn ja oppimisen alustana toimiva
akateeminen kirjasto elää 2000-luvulla murroksessa,
rajapinnassa. Eri suunnista tulevat tiedontarpeet edellyttävät
uusia ratkaisuja palveluissa, osaamisessa, rakenteissa ja
tiloissa.
Kirjassa yliopistoyhteisö arvioi murrosta eri näkökulmista.
Painavuutta sanottavalle tuo se, että kirjoitukset perustuvat
pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta työstä saatuihin
kokemuksiin ja näkemyksiin.

