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Keskustakampuksen kirjastotoimikunta jätti vuodenvaihteessa uudistamisohjelmansa 
yliopiston kirjastotoimikunnalle, joka oli pyytänyt siltä kannanottoa kampuksen kirjastojen 
vastaisesta kehittämisestä. Toimeksianto liittyi vuonna 2000 toteutetun  kirjastoarvioinnin 
jatkotoimiin (http://www.helsinki.fi/arviointi/kirjastotoiminta.html), mutta jossain määrin 
myös yliopiston hallinnon kampuspohjaista kehittämistä koskeviin kaavailuihin. Kuvaavaa 
oli, että kannanottoa oli toivottu ennen muuta mahdollisista organisatorista muutoksista.   

Kampuksen kirjastotoimikunta järjesti 16.01.2002 uudistamisohjelmastaan 
tiedotustilaisuuden, jossa oli läsnä keskustakampuksen kirjastojen henkilöstön lisäksi  myös 
yliopiston kirjastotoimikunnan puheenjohtaja, vararehtori Raija Sollamo ja sihteeri, 
suunnittelija Aimo Virtanen. Uudistamisohjelmaa käsitellään yliopiston 
kirjastotoimikunnassa 13.2.2002, joten keskustakampuksen kirjastohenkilöstöllä on vielä 
hyvinkin aikaa tutustua verkossa olevaan uudistamisohjelmaan ja toimittaa mahdollisia 
kommenttejaan siitä toimikunnan jäsenille.  

Tiimiverkosto keskustakampuksen kirjastouudistuksen pohjaksi  

Keskustakampuksen kirjastojen organisaatiota koskevat kysymykset 
painottuivat  toimeksiannon mukaisesti ohjelmaa valmistelleen työryhmän työssä. Tällainen 
vaikutelma jäi ainakin minulle, kun toimin ryhmässä henkilöstön edustajana. Työryhmä 
järjesti organisaatiokysymyksiin liittyen tiedekunnille ja tiedekuntakirjastoille suunnatun 
kyselyn. (Yhteenveto kyselyvastauksista on sisällytetty uudistamisohjelman liitteisiin.)  

Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan ehdotus ’kirjasto-organisaatioksi’ on nykyiseen 
keskustakampuksen kirjastojen rakenteelliseen organisaatioon perustuva 
tiimipohjainen yhteistyöverkosto. Tämävaihtoehto sai kyselyssä ylivoimaisesti eniten 
kannatusta. Kyselyvastauksissa perusteltiin tätä ratkaisuvaihtoehtoa mm. sillä, että se 
säilyttää tiedekuntakirjastojen elimellisen yhteyden tiedekuntiinsa ja antaa näin parhaat 
edellytykset kytkeä kirjastopalvelujen kehittäminen opetuksen ja tutkimuksen muuttuviin 
tarpeisiin. Vaihtoehto sisältää myös vision välttämättömäksi koetusta kirjastojen välisen 
yhteistyön tiivistämisestä ja kehittämisestä.  

Konkretisoidessaan tiimiverkoon pohjaavaa ehdotustaan edelleen työryhmä järjesti 
palavereja, joihin osallistuivat myös kampuksen tiedekuntakirjastojen ja Opiskelijakirjaston 
johtajat sekä HYKin edustaja. Tällä haluttiin varmistaa se, että ehdotettu ratkaisu olisi 
sellainen, johon kirjastoissa myös sitouduttaisiin. (Tiimiverkostosta ja mahdollisista tiimeistä 
on uudistamisohjelmassa oma liitteensä.)  

Tiimeihin liittyvät asiat painottuivat myös tiedotustilaisuudessa käydyssä keskusteluissa. 
Puheenvuoroissa todettiin tiimien perustuvan paljolti jo olemassa olevan yhteistyön muotojen 
kehittämiseen. Tuohon kehittämiseen kuuluu oleellisesti koulutus ja tiimien 
(itse)kouluttautuminen, mikä on todettu kampuksen toimikunnan tiimejä koskevassa 
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liitteessä. Koulutuksen merkitys korostui myös  tiedotustilaisuudessa käytetyissä 
puheenvuoroissa. Ehdotettiin, että kirjastohenkilöstölle suunnattua koulutusta voisi järjestää 
aiempaa enemmän yliopiston henkilöstökoulutuksen kautta, liittyipä se sitten 
tiimityöskentelyyn, uuteen kirjastojärjestelmään tai ’perinteisempiin’ kirjastotyötaitoihin. 

Mikä on muuttunut, muuttumassa, muuttuu ? 

Muilta kuin tiimiverkostoa koskevilta osin Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan 
uudistamisohjelma perustuu paljolti jo ennen kirjastoarviointia tehtyihin 
kehittämissuunnitelmiin ja tilaratkaisuihin. Niiden toteuttaminen on kuitenkin vielä monelta 
osin kesken.  
 
Keskustakampuksen kirjastot ovat viime vuosina eläneet ja elävät edelleen varsinaisessa 
muutosten myllerryksessä. Tämä ilmenee paitsi uudistamisohjelmasta myös sen liitteisiin 
sisällytetystä "Keskustakampuksen kirjastojen kehittämissuunnitelman (1999-2005) 
välitilinpäätöksestä", joka on tehty vuoden 2001 lopulla. Kampuksen alueella on tapahtunut 
ja tapahtumassa merkittävää kirjastotoiminnan keskittymistä niin kirjastojen muuttojen kuin 
laitoskirjastojen tiedekuntakirjastojen alaisuuteen liittämisen tuloksena.  

Monia keskustakampuksen kirjastotilanteeseen vaikuttavia tärkeitä kysymyksiä on vielä auki. 
Yksi näistä on Kansalliskirjasto-HYK -kokonaisuuden suhde yliopistoon, joka tullee 
lähiaikoina keskusteluun. Mainittakoon, että HYK on kyllä mukana keskustakampuksen 
kirjastojen uudistamisohjelman tiimiverkostoa koskevissa kaavailuissa ja että hykkiläisiä oli 
ilahduttavan monta myös tiedotustilaisuudessa.  

Mikä ei muuttuisi? Keskustakampuksen kirjastojen elämää tulee lähivuosinakin sävyttämään 
muutos. Sikäli mikään ei muutu viime vuosiin verrattuna. Mikä osuus pyrkimyksillä kehittää 
tiimipohjaista yhteistyöverkostoa on tässä muutoksessa, se jää nähtäväksi. 
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