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Päivä on puolessa. Istumme professori Esko Häklin kanssa Yliopiston kirjastossa - 
kansalliskirjastossa. Tämä kerta poikkeaa kaikista aiemmista tapaamisista. Istumme 
tutkijankammiossa. Emme edistä uutta hanketta, emme myöskään neuvottele tai väittele 
ongelmakohdista. Keskustelemme Esko Häklin kaudesta ja kirjastojen tulevaisuudesta . 

Harjoittelijasta ylikirjastonhoitajaksi 

Esko Häkli aloitti ja lopetti työuransa samassa talossa. Syksyllä 1959 silloinen 23-vuotias 
harjoittelija tuskin haaveili työhuoneesta, josta avutuu näkymä Senaatintorille. Parin vuoden 
päästä hän toimi teologisen seminaarikirjaston ainoana virkailijana, sivutoimisena 
amanuenssina. Konsistori päätti vuonna 1961 perustaa kirjastonhoitajan viran teologiseen 
tiedekuntaan. Virka räätälöitiin amanuenssille, jolta puuttui kirjastotutkinto, jättämällä 
johtosäännöstä pois vaatimus kyseisestä tutkinnosta.  
 
Viran täyttö ei ollut vailla dramatiikkaa. HYK:n ylikirjastonhoitaja Vallinkoski ja 
Eduskunnan ylikirjastonhoitaja Henrik Schauman nimittäin marssivat opetusministeriöön 
esittämään vastalauseensa kelpoisuusehtojen johdosta. Ministeriöllä ei kuitenkaan ollut 
sananvaltaa konsistorin ja kanslerin päätöksiin. Häkli valittiin virkaan alkuvuodesta 1962. 
Hän sai luettelointi- ja hankintakokemusta ja perehtyi professorikunnan työhön ja 
tiedontarpeisiin. 
 
Vuonna 1969 Esko Häkliä pyydettiin palaamaan yliopiston kirjastoon. Kirjallisuuden 
valinnasta ja hankinnasta hän vastasi vuoteen 1972, jolloin, siirtyi hallinto-osaston päällikköä 
vastaavaan virkaan . Amanuenssitutkintokin oli tullut suoritetuksi. Vt. ylikirjastonhoitajana 
hän oli koko vuoden 1973 ja vuoden verran 1975-76. Ylikirjastonhoitaja Vallinkosken 
vakava sairaus vaikutti toimenkuvaan huomattavasti, eivätkä nuo vuodet olleet helppoja. 
 
1970-luku oli niin ainelaitoksilla, ylioppilaskunnassa kuin kirjastossakin poliittisen 
liikehdinnän ja aktivoitumisen aikaa. Myös kirjaston sisälle syntyi rintamalinjoja. 
Ylikirjastonhoitajan virkaa täytettäessä eräät aktiivit kirjastossa yrittivät estää Esko Häklin 
nimittämisen vetoamalla opetusministeriöön. Opetusministeri Kivistö pyysikin 
valtioneuvostossa asian pöydälle, mutta ei lämmennyt vetoomuksille. Nimitys tapahtui 
elokuussa 1976.  

Avokokoelma ei syntynyt helpolla 

- Mitkä hankkeet näet käännekohtina pitkällä kaudella 1970-luvulta 2000-luvulle?  

- Jos ajatellaan yliopiston kirjastoa, avohyllykokoelman perustaminen oli mielestäni 
toiminnallisesti suurin muutos, mikä kirjastossa oli siihen mennessä tapahtunut. Suunnittelu 
käynnistyi 1974 muistiosta (kirjoittaja EH), jossa esitettiin kirjaston yleisötilojen ja -
palvelunuudistamista. Kirjaston kasvanut käyttö vaati etsimään uusia ratkaisuja. Perinteinen 
tieteellisten kirjastojen suljettu malli alkoi väistyä jopa moderneissa saksalaisissa 



yliopistokirjastoissa kuten Regensburgissa, ja avoimemmat, käyttäjäystävälliset palvelut 
alkoivat vallata alaa.  
 
Avokokoelma-ajatus merkitsi HYK:ssa niin suurta ja periaatteellista murrosta, että sen 
läpivieminen vei aikaa ja energiaa. Esiselvityksiä ja työryhmiä tarvittiin, ennen kuin 
muutokset toteutettiin vuosina 1976-78. Muutos oli suuri: saatiin uusia lukupaikkoja, ja 
vapaasti selailtavien tai lainattavien kokoelmien määrä kasvoi ratkaisevasti.  
 
Avohyllyuudistus on tietenkin vain yksi käännekohta muiden joukossa. Atk-hankkeet ovat 
kaiken kaikkiaan merkinneet vieläkin suurempaa mullistusta, samoin kirjaston toimintojen 
aivan uudenlainen kansainvälistyminen ja kansalliskirjastoroolin vakiintuminen - ainitakseni 
vain joitakin esimerkkejä. 

Reikänauhoista verkkoaineistoihin 

- Atk ja verkkoympäristö ovat tänä päivänä kirjastojen kaikessa toiminnassa mukana. Olet 
ollut mukana kirjastojen automatisoinnissa alusta alkaen.  

- Automatisoinnin ja verkkojen kehityksessä on nähtävissä neljä eri vaihetta. Vuonna 1974 
tieteellisten kirjastojen atk-työryhmä (TKAY) alkoi kehittää yhteistä ratkaisua 
yliopistokirjastoille. Kirjastoilla ei ollut atk-väkeä, joten odotukset kohdistuivat nimenomaan 
keskitettyyn suunnitteluun. 1970-luvun lopulla ostettiin British Librarysta 
luettelointiohjelma. Luettelointitiedot tallennettiin reikänauhalle ja prosessi hoidettiin 
keskitetysti. TKAY oli nimenomaan tuotantoyksikkö. Erikoisbibliografiat koottiin KATI-
tietokantaan. Tässä vaiheessa automatisoitiin yksittäisiä rutiineja kuten luettelointia. 
Kurssikirjastoja varten suunniteltiin erillinen atk-lainausjärjestelmä.  

TKAY saattoi käynnistää kirjastojen kokonaisjärjestelmän (hankinta, saapumisvalvonta, 
lainaus) hankinnan sen jälkeen, kun ministeriön palkkaama konsultti sai päättäjät 
vakuuttuneiksi järjestelmän hyödyistä. Rahoitus tuli, että paukahti. Saadulla 50 miljoonalla 
markalla hankittiin yliopistoille VTLS-ohjelmisto ja osa tarvittavista laitteista. VTLS oli hyvä 
ohjelmistotuote, vaikka kirjastot jaksoivatkin moittia sitä. Sen avulla kirjastot kasvoivat 
yhdeksi verkoksi, minkä lisäksi käytännöt yhtenäistyivät ja järkiperäistyivät. Ilman tätä 
homogenisoitumiskehitystä siirtyminen Voyager-järjestelmään olisi ollut todellinen tuskien 
tie. 
 
Voyager-järjestelmä toimii edellistä laajemmin verkostona. Se tarjoaa kirjastojen palveluihin 
ja rutiinitehtävien hoitoon uuden sukupolven ratkaisun. Kirjastot toimivat verkostona siten, 
että laitteiston ylläpito on keskitetty, mikä säästää huomattavasti sekä hankinta- että 
ylläpitokustannuksissa.  
 
Seuraava vaihe on jo käynnissä: myös aineistot siirtyvät verkkoon ja löytyvät 
kirjastojärjestelmän kautta. Tämä tulee muuttamaan yksittäisen kirjaston toimintaa. 
Mmuutokset korostuvat, kun painetuista julkaisuista luovutaan laajemmin. Onko kirjastojen 
ajattelumalli edelleen liian paikallinen, vaikka digitaalisen aineiston sijainnilla ei ole 
merkitystä ja vaikka suuri osa siihen kohdistuvasta työstä tehdään muualla kuin 
paikalliskirjastossa?  

Kansalliskirjastolla on palvelutehtävä 



- Ajatuksiasi Kansalliskirjastoroolin kehityksestä? Selvityksiä kansalliskirjastokysymyksestä 
on tehty useina vuosikymmeninä.  

- Atk-kehitys on tuonut mukanaan uuden ja entistä vahvemman kansalliskirjastoroolin. Selvä 
käänne tapahtui 1990-luvun alussa, jolloin opetusministeriö siirsi operatiivisia toimintoja ( 
esim. TKAY 1993, yhteistyösihteeristö) yliopiston kirjastoon.  
 
Kansalliskirjaston uusi rooli on kasvanut orgaanisesti. Kirjasto on ottanut uusia tehtäviä 
hoitaakseen, kun niille on ollut yhteinen tilaus, mm. TKAY ja FinELib. Kirjaston asema on 
esim. LINNEA2 -hankkeessa ollut aivan keskeinen, ja muutenkin kirjasto on kasvanut 
tieteellisten kirjastojen yhteiseksi palveluorganisaatioksi. Tämä tehtävä on vahvistettu myös 
asetuksessa. Oma näkemykseni on, että mitä monikäyttöisempi kirjasto on, sitä edullisempi 
se on kokonaisuuden kannalta.  

Keskitytään olennaiseen 

- Vastuu yhteisistä asioista on raskas? 

Yhteisten asioiden hoitaminen ei ole aina suurta herkkua, vaikka se onkin yksi 
kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan päätehtävistä. On nieltävä paljon sellaista, mikä ei 
maistu hyvältä. Henkilökohtaisesti minulle on merkinnyt paljon se, että on maaseutupaikka, 
jossa voi tehdä ihan muuta ja purkaa paineita. Voyager-prosessi oli ajoittain raskas, ja mietin 
muutaman kerran peräti, iskeäkö hanskat tiskiin. Muistan eräänkin viikonlopun, jolloin tie 
näytti päätöksenteossa nousseen pystyyn. Maaseudun rauhassa kävin asiaa läpi ja lopulta 
päädyin hyvin yksinkertaiseen johtopäätökseen: minua arvioidaan sen mukaan mitä olen 
saanut aikaan eli miten olen kantanut vastuuni, ei sen mukaan, että olen ollut oikeassa. Jos 
piruetteja tarvitaan, otetaan niitä, vaikka ne vaativatkin lisätyötä. Tämän tosiasian 
hyväksyminen vapautti energiaa miettimään asiaa ja seuraavia askeleita uudestaan, eli kaikki 
paperit uusiksi vielä saman viikonlopun aikana. Pidän itse tärkeänä analyyttistä 
toimintatapaa, jossa tunteet pannaan kuriin ja yritetään löytää oleellinen. Se vapauttaa 
energiaa itse asiaan.  

Kirjaston rooli, kirjastonhoitajan rooli 

- Tiedekuntakirjastojen ja HYK:n suhteet ovat usein esillä.  

Tiedekuntakirjastojen ja HYK:n suhteisiin on aina liittynyt jännitteitä. Taustalla ovat niin 
kirjastojen erilainen koko kuin erilaiset tehtävätkin, varmasti myös erilaiset näköalat. Ehkä 
molempiin suuntiin on arvioitu toisen toimintaa oman - erilaisen - mittapuun mukaan. Minua 
eivät ole kiusanneet niinkään erimielisyydet kuin argumentoivan keskustelun puute. 
 
Teologisen tiedekunnan kirjastossa läheinen suhde tutkijoihin vaikutti osaltaan siihen, että 
minusta asiakaspalvelun eri muodoissaan ón ensisijaista kirjastotyötä. Kirjasto on 
palvelulaitos, jossa sisäisten toimintojen tulee olla alisteisia palvelulle eikä päinvastoin, kuten 
asian laita on vieläkin liian usein. Sisäiset tukitoiminnot eivät saa määrätä kirjaston 
toimintalinjauksia. Kirjastoprosessien hallitseva asema on näkynyt myös siinä debatissa, jota 
on käyty tiedekuntien kirjastotoimen järjestelyistä. Pidän tätä ongelmana, sillä käytännössä se 
haittaa tutkimuksen erikoistuneiden palvelujen kehittämistä.   

- Kirjastonhoitajan rooli on muuttamassa.  



Kirjastonhoitajan rooli ja tehtävät liittyvät kysymykseen kirjaston roolista. Onko kirjasto vain 
tavarantoimittaja vai onko sillä sisältöihin liittyvää osaamista? Entä kun kirjojen ja etenkin 
kausijulkaisujen ostaminen ja käsittely muuttuu oleellisesti digitaalisen aineiston kasvaessa? 
Kirjasto, joka keskittyy tavarantoimittajan rooliin, kuihtuu.  
 
Asia liittyy teemoihin, joista Suomessa on viime vuosikymmeninä keskusteltu kiivaastikin. 
Tarvitaanko kirjastoissa generalisteja vai sisältöasiantuntijoita? Kirjastoalan professionalismi 
on liitetty kirjastotekniikkojen hallintaan. Kirjastonhoitajalla tulisi kuitenkin olla näkemystä 
myös siitä, mitä kirjaston edustamilla tieteenaloilla tapahtuu ja tutkitaan. Jotta tiedekunnat 
voivat saada hyvää kirjastopalvelua, kirjastojen henkilöstörakennetta tulee kehittää 
sisältöasiantuntemuksen suuntaan ja samalla luoda nykyistä vahvempia ja suurempia 
yksiköitä.  
 
Verkkoympäristössä paikallisen tuotannon osuus supistuu. Tämän kehityksen seurauksia ei 
kaikkialla ole vielä oivallettu. Tarvitaan myös aktiivia yhteistyötä. Kansallinen ja 
kansainvälinen osallistuminen on monissa tiedekuntakirjastoissa ollut niukkaa. En ymmärrä 
osallistumisella ja yhteistyöllä matkustamista IFLA:n jättikokouksiin.  

- Mitä pidät kirjastojen tulevaisuuden kriittisinä tekijöinä?  

Avoin suhtautuminen uuteen on välttämätöntä. Vanhoista ja kenties rakkaistakin 
toimintatavoista on pakko luopua. Asioiden seuraaminen vie aikaa ja vaatii perehtymistä, 
mutta mukavuudesta on tingittävä, jos aikoo menestyä markkinoilla. Tarvitaan tietoa ja 
uskallusta tehdä valintoja. On välttämätöntä keskittyä olennaiseen - ei pidä takertua 
rakennustelineisiin. 
 
Sisältöasiantuntemus yhdistettynä uusien välineiden hyväksikäyttöön ovat tulevaisuuden 
kirjastotyön ydintä. Selviytyäkseen kirjaston on tuotettavalisäarvoa, joka perustelee kirjaston 
ylläpitämisen ja saa käyttäjät turvautumaan siihen ja luottamaan sen palveluihin.  

Intensiivinen keskustelu päättyy vasta kun iltapäivä on pitkällä. Henkilökohtaisia asioita 
ehdimme sivuta vain lyhyesti. Keskustelun kuluessa tunnistan, että Esko Häkliltä olen 
oppinut hyödyllisiä asioita. Mm. on avattava suunsa silloin, kun asioiden valmistelu on 
kesken. Jälkipuheet eivät hyödytä ketään ja ne kuluttavat vain energiaa.  
 
Esko Häklin toimintatapaa voisi hyvin kuvata hänen sanontansa: "Jos ei pane paitaansa 
likoon, mitään ei tapahdu." Kirjastojen laajat yhteishankkeet eivät olisi onnistuneet, ellei 
niillä olisi ollut vetäjää. Esko Häkli ei ole pelännyt paidan likoon laittamista. 
 
Jatkossa työtä riittää Sibelius-projektissa ja eräissä muissa taustatehtävissä. Myös luvatut 
esitelmät on pidettävä. Muuten suunnitelmissa on keskittyminen kirjoittamiseen ja 
tutkimukseen, mihin ei kirjastotyön ohella ole ollut aikaa.   

 

Haastattelija on opiskelijakirjaston  
johtaja [ kaisa.sinikara@helsinki.fi  
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