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Harva opettaja on yhtä ansioitunut kirjastoaktivisti kuin siviilioikeuden professori Antti 
Kivivuori. Kivivuoren "ansiolista" hengästyttää, on oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston 
neuvottelukunnan puheenjohtajuus, Opiskelijakirjaston johtokunnan puheenjohtajuus, 
Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan jäsenyys, yliopiston kirjastotoimikunnan varajäsenyys 
ja Keskustakampuksen oppimiskeskustyöryhmän jäsenyys. Kivivuorelle on vuosien varrella 
muodostunut kirjastonäkemystä, josta kannattaa ottaa oppia. 

Professori Kivivuori muistaa kiitoksella tiedekuntansa kirjaston takavuosien juristiesimiehiä, 
jotka loivat asiantuntemuksellaan ja olemassaolollaan läheisyyttä tiedekunnan henkilökunnan ja 
kirjastoväen välille. Tieteenalan tuntemusta kirjastoissa tarvittaisiin enemmänkin. Sitä kautta 
kirjasto pystyisi tarjoamaan aktiivista ja asiantuntevaa tietopalvelua ja neuvontaa opettajille ja 
tutkijoille.  

Hankintapolitiikkaan yhteistyötä 

Professori Kivivuori patistelee myös opettajakuntaa vastuuseen kirjallisuuden valikoimisesta 
kirjastoon. Tällä hetkellä opettajat ja tutkijat tekevät aivan liian vähän hankintaehdotuksia. 
Kuitenkin näin varmistettaisiin, että paras mahdollinen aineisto löytyy kirjastosta. Laitosten 
hyllyille ei tulisi hankkia suuria määriä kirjoja, kun lainausta on vaikea järjestää sitä kautta. 
Samaan hengenvetoon Kivivuori kuitenkin muistuttaa, että opettajilla pitäisi olla oma 
käsikirjasto, ja sitä varten hankintamäärärahaa.  

Kirjastojen hankintapolitiikkaan Kivivuori haluaisi panostaa muutoinkin. Esimerkiksi kirjaston 
vuosikertomuksesta voisi käydä ilmi oppiainekohtaisesti, kuinka paljon hankintaehdotuksia on 
tehty. Uusia julkaisuja pitäisi seurata määrätietoisesti sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston 
osalta. Elektronisten aineistojen hankintaan pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.  

Verkko-opetuksen karikot 

Verkko-opetushankkeisiin Kivivuori suhtautuu kriittisesti. Pelkkä luentomonisteiden verkkoon 
laittaminen ei vielä ratkaise opettajan ja opiskelijan pulmia, pikemminkin lisää työtä, kun 
valmiiden luentomonisteiden sijasta opiskelijat joutuvat hakemaan tiedot verkosta ja sitten 
tulostamaan sivut. Vuorovaikutteiset verkko-opetusmuodot ovat tehokkaampi, mutta myös 
vaativampi tapa käyttää nykytekniikkaa hyväksi opetuksessa. Henkilökohtainen palaute onkin 
Kivivuoren mielestä tärkeä osa oppimista. 

Oppimiskeskushanke 

Oppimiskeskushankkeessa Kivivuori on kiinnostuksella mukana: moderni kirjasto näyttää 
ottavan uusia askeleita ja saavan uuden nimen. Tulevaisuuden näkymät wap-mikrojen kanssa 
liikkuvista opiskelijoista kiehtovat. Kirjastolaitoksen on muututtava muun kehityksen vauhdissa. 
Ehkäpä keskustan oppimiskeskus ja muut tilaratkaisut tuovat helpotusta myös 

 
 



oikeustieteilijöiden lukupaikkaongelmiin.  

Palveleva kirjasto 

Kivivuorella on selkeä kuva kirjaston aineiston jäsentämisestä. Oikeustieteilijöille tärkein 
lähdeaineisto ovat säädökset, sitten tulevat säädösten valmistelutyöt, oikeustapaukset ja 
kirjallisuus. Opettajalle ja tutkijalle aineiston pitäisi olla helposti löydettävissä. Kausijulkaisujen 
osalta Kivivuori mainitsee sisällysluettelokoosteet hyvänä tietopalveluna. Elektronisten 
aineistojen osalta kirjaston olisi ohjattava käyttäjä suoraan lähdetietoon, ei pohjattomille 
kotisivuille, joiden selailuun vain turhautuu. 

Uusia haasteita 

Tarkkana ihmisenä Kivivuori on joskus huolissaan kirjaston kirjojen palauttamisesta ja 
katoamisesta. Mitäpä jos palautustiskille jätettyä kirjaa ei merkitä palautetuksi tai se häviää 
tiskiltä ennen kuin virkailija ehtii sen käsitellä? Seitsemää ulkomaalaista sanomalehteä 
säännöllisesti lukeva Kivivuori on syksyn aikana pannut merkille, että kolmekin Saksan ja 
Sveitsin yliopistoa on syksyn aikana asettanut tavoitteeksi kannettavan päätelaitteen (laptopin) 
hankkimisen jokaisen opiskelijan käyttöön ja että eräs japanilainen yliopisto on jo luonut 
systeemin, jossa opiskelija voi kännykältään lukea verkon tietoja opetuksesta. Totisia haasteita 
kirjastoväelle, sanoo Antti Kivivuori. 

 


