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Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston toiminta on ollut suurennuslasin alla 
parin viime vuoden ajan. Tiedekunta ja taannoinen kirjastojen arviointiryhmä 
havaitsivat, että hajallaan olevat yksiköt syövät resursseja, ja monenmoiset 
palvelukäytännöt hämmentävät asiakaskuntaa. ”Jotain tarttis tehrä” mietti yksi 
jos toinen.  

Alkajaisiksi tiedekunta päätti liittää KATTI-kirjaston tiedekunnan kirjastoon. 
Uuden organisaation haasteellisena tehtävänä on saada kirjastofuusio 
toimimaan koko tiedekunnan hyväksi.  

Organisaatiomuutoksen ja henkilöstöjärjestelyjen myötä totesimme, että uutta 
palvelukulttuuria ei luoda yhden uuden johtajan voimin, oli hän miten kyvykäs 
tai innokas tahansa, vaan siihen tarvitaan koko porukan panos – ja onneksi – 
työyhteisömme näytti vihreää valoa muutokselle.  

Oppaaksi ja seremoniamestariksi matkalle saimme mainion konsultin Anna-
Maija Kajanojan. Yhden ennakkoon täytetyn kaavakkeen ja kokoontumisen 
jälkeen lähdimme koko kirjasto, dekaanilla terästettynä, kohti Sipoossa 
sijaitsevaa Ensi- ja turvakotien liiton kurssikeskusta, Sopukkaa.. Kahden 
päivän aikana saimme junan liikkeelle, vauhti ei vielä päätä huimaa mutta 
suunta on kaikille selvä, ja ennen kaikkea: samassa junassa ollaan! 

 
Seminaarikohteemme, ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä koulutus- 
perhekuntoutuskeskus ”Sopukka”. Idyllinen paikka sijaitsi maalaismaisemassa 
Östersundomissa Sipoossa, vain 23:n kilometrin päässä Helsingistä. ”Sopukka” 

  



on ollut taiteilija Kimmo Pyykön ja hänen perheensä koti ja ”Ateljee”, 
seminaarihuoneemme hänen työtilansa. 

 
Kirjastonjohtaja Eeva Laurila toivottaa läsnäolijat tervetulleiksi 
kehittämisseminaariin. Kuvasta puuttuvat valitettavasti palikat, joilla Eeva 
havainnollisti kirjaston kehittämisen lähtötilannetta. 

 
Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Olli Mäenpää kertoi Helsingin 
yliopiston, oikeustieteellisen tiedekunnan ja tiedekuntakirjaston ajankohtaisia 
ja tulevaisuuden kysymyksiä. Luennon teemana olivat kehittämisen tausta 
tiedekunnan näkökulmasta, tiedekunnan strategiset lähtökohdat, tiedekunnan 
tavoitteet, muutokset lähitulevaisuudessa sekä tiedekunnan kirjasto 
tiedekunnan elimellisenä osana. 



Luennossaan dekaani korosti informaation saatavuutta ja toimivia 
kirjastopalveluja ratkaisevan keskeisinä oikeudelliselle tutkimukselle, 
opetukselle ja tutkivalle oppimiselle. Koska eräänä tiedekunnan strategisena 
lähtökohtana katsottiin olevan panostus tutkimuksen laatuun ja 
monipuolisuuteen sekä tavoitteena korkeatasoisempi tutkimus, niin 
lähtökohdista tarkasteltuna kirjasto- ja informaatiopalvelujen tehokasta 
kehittämistä pidettiin tärkeänä tavoitteena. 

Luennon jälkeen tarjoutui mahdollisuus käydä keskustelua kirjaston ja 
tiedekunnan välisestä suhteesta. Esiin tulleita kysymyksiä olivat mm. kirjaston 
ja tiedekunnan henkilökunnan vlinen suhde, kirjaston tunnetuksi tekeminen 
henkilökunnan ja tutkijoiden keskuudessa sekä molemminpuolisten suhteiden 
tiivistäminen. 

 
Seminaari-istuntojen välillä oli hiukan myös aikaa levähtää. Merenranta ja 
venesatama sijaitsivat aivan kurssikeskus Sopukan läheisyydessä. 



 
Seminaarilaiset virallisessa ryhmämuotokuvassa. Keskellä istumassa 
kouluttajamme Anna-Maija Kajanoja.  
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