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Konsistori päättää kirjastolaitoksen rakenteesta helmikuussa

Joulukuussa käynnistynyt keskustelu kirjastolaitoksemme rakenteesta on
edennyt vauhdilla. Konsistori keskusteli asiasta tammikuun kokouksessa
(21.1.09), missä asiaa esitteli kvestori Ilkka Hyvärinen. Keskustelun pohjana
oli erillinen perustelumuistio. Muistiossa taustoitettiin konsistorin aiempia
linjauksia sekä tuotiin esiin keskeisiä kirjastolaitoksen kehittämiseen liittyviä
ja tarkistamista vaativia kysymyksiä.

Pohdittavat muutokset liittyvät lähinnä kirjastolaitoksen rahoitukseen,
toiminnanohjaukseen ja päätöksentekoon. Muutos ei vaikuttaisi kirjastojen
palveluihin ja niiden tuottamiseen. Kirjastopalveluja tuotetaan aikaisemman
suunnitelman mukaan keskitetysti (tieteenaloista riippumattomat ns. back
office-toiminnot) sekä kampuksilla kirjastoissa (paikalliset asiakaspalvelut ja
tieteenalapalvelut).

Konsistori päätti, että asia tuodaan seuraavaan kokoukseen 11.2.2009
päätösasiana. Konsistorin jäsen Fred Karlsson esitti pöytäkirjaan liitetyssä
lausumassaan pyynnön, että yhden kirjaston mallista laadittaisiin korjattu
esitys. Lisäksi hän nosti esiin seuraavia täsmennystä vaativia kysymyksiä:

· Kirjaston johdon ja johtokunnan rooli suhteessa kampusten kirjastojen
johtoon ja neuvottelukuntiin tulee täsmentää.

· Kampuskirjaston vuosittaisen budjetin laadinnassa on konsultoitava
kampuskirjaston johtajaa ja neuvottelukuntaa.

· Miten kampuskohtaiset rahoitusesitykset tulevat esiin erillislaitoksen
rahoitusneuvotteuissa.

· Yhteisen kirjaston johtokunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon
kampusten kokoerot.

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2009/01/rake.html#konsistori
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2009/01/rake.html#henkilosuunnittelu
https://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Konsistpk.nsf/414a080dc245e9abc2256fb7003f956e/54ec504248815873c225754600264d0d?OpenDocument


Karlssonin lausuma ja muu liiteaineisto on konsistorin kokouksen (21.1.09)
pöytäkirjan liitteenä.

Erillislaitos 1.1.2010 alkaen?

Kvestori Ilkka Hyvärinen on yhdessä kirjastopalvelujen koordinointiyksikön
kanssa laatinut konsistorille täydennysmuistion. Pohja-aineistona muistiossa
on käytetty konsistorin aiemman päätöksen (17.10.2007) taustaraporttia sekä
sen jälkeen päätöksen pohjalta tehtyä valmistelua. Aineistoa on päivitetty
yliopistolain muutosta koskevan valmistelun ja päätösten pohjalta niiltä osin
kuin tässä vaiheessa on ollut mahdollista.

Hyvärinen esittää konsistorille rehtorin alaisena erillislaitoksena toimivan
Helsingin yliopiston kirjaston perustamista 1.1.2010 alkaen. Esityksen mukaan
kirjasto muodostetaan keskustan, Meilahden, Viikin ja Kumpulan
kampuskirjastoista sekä hallintoviraston kirjastopalveluiden
koordinaatioyksiköstä. Sisäisesti kirjasto organisoituu siten, että
kampuskirjastojen lisäksi muodostetaan keskitettyjen palvelujen yksikkö.
Kirjasto muodostaa yhden budjettivastuullisen kokonaisuuden, jossa
kampuskirjastoilla ja keskitettyjen palvelujen yksiköllä on kullakin oma
vuotuinen käyttösuunnitelmansa. Erillisillä neuvotteluilla HUS:n johdon
kanssa varmistetaan, että Terkon käyttösuunnitelmassa voidaan ottaa
huomioon HUS:n palvelutason säilymisen kannalta oleelliset tekijät. Kirjaston
tarkemmasta hallinnosta ja päätöksenteosta määrätään johtosäännössä.

Kirjastoissa on järjestetty asiasta yhteistoimintakokoukset. Kokousten
pöytäkirjat tulevat konsistorin kokouksen esityslistan liitteiksi.

Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus on konsistorin kokouksen
jälkeen 16.2. klo 14-16 yliopiston päärakennuksen salissa 13.

Konsistorin esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa konsistorin sivulta.

Tausta-aineistoa:

· Raportti Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen
kehittäminen v. 2007 – 2015 –muistio (25.4.07) (Alma-intranet)

· Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti. Projektiryhmän
loppuraportti 15.4.2008 (Alma-intranet.)
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Missä mennään henkilöstösuunnittelussa

Joulukuussa avattiin e-lomake, millä kirjastojen henkilökunta on voinut
ilmoittaa alustavan kiinnostuksensa keskitettyihin palveluihin ja keskitettäviin
työtehtäviin. Lomakkeen aukioloaikaa jatkettiin tammikuussa helmikuun
loppuun, johtuen konsistorin kirjastorakennetta koskevan asian käsittelyn
keskeneräisyydestä (konsistorin kokous 11.2.09).

Tällä hetkellä lomakkeen on täyttänyt 32 henkilöä, joista moni on ilmoittanut
olevansa kiinnostunut useammasta kuin yhdestä tehtäväkokonaisuudesta.
Vastanneista on ilmoittanut kiinnostuksensa hankintapalveluihin 15,
metadatapalveluihin 10, tietoaineistojen saavutettavuuspalveluihin ja
julkaisuarkiston ylläpitotehtäviin 9, hallinto- ja viestintäpalveluihin 8 sekä
muihin koordinaatiotehtäviin (IL ja asiakaspalvelu) yhteensä 6 henkilöä.

Keskitettyjen palvelujen suunnittelun ja kirjastolaitoksen
henkilöstösuunnittelun kannalta on tärkeää saada alustavaa tietoa
henkilökunnan kiinnostuksesta ko. työtehtävistä. Avoimia kysymyksiä on
edelleen monia: kuka on esimieheni, keitä ovat mahdolliset työtoverini, miten
työnkuvat rakennetaan, miten asiakaspalvelutehtävät osana keskitettyjä
palveluja ovat toteutettavissa, voiko keskitettyjä tehtäviä tehdä myös
kampuksilla? Tärkeää onkin muistaa, että nyt on kyse alustavan
kiinnostuksen ilmoittamisesta ja ilmoittautuminen ei ole sitova.
Lomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilöstösuunnittelua jatketaan maaliskuussa yhteistyössä kirjastonjohtajien
kanssa. Suunnittelussa noudatetaan periaatteita, jotka on kirjattu muistioon
Henkilöstön sijoittuminen kirjastoihin ja kirjastopalveluosastoon – periaatteita
(2.12.2008). Muistion luvussa 2 on esitetty neuvotteluprosessi. Muistio
tarkistetaan ja päivitetään konsistorin helmikuisen päätöksen jälkeen.

Keskitettyjen palvelujen muodostaminen käynnistyy vaiheittain. Tänä vuonna
palveluihin muodostetaan viisi uutta tehtäväkokonaisuutta, joista yksi tehtävä
(järjestelmäasiantuntija) on jo täytetty. Tehtävään valittiin avoimella haulla
YTM Eija Airio. Helmi-maaliskuun aikana hakuun tulevat
verkkopalvelupäällikön ja hankinta- ja luettelointipäällikön tehtävät. Se, millä
laajuudella keskitettyjä palveluja pystytään käynnistämään tämän vuoden
puolella, riippuu henkilöstösuunnittelun etenemisestä.

Tavoitteena on, että kirjastojen henkilöstöllä on mielenkiintoiset työtehtävät ja
että he ovat motivoituneita niitä hoitamaan. Parhaillaan valmistellaan
kirjastohenkilöstön osaamisohjelmaa.

https://elomake.helsinki.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=13451


· Avaa lomake ja ilmoita kiinnostuksesi.
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