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useita toimenpiteitä Helsingin yliopiston 
kirjastotoimen kehittämiseksi 

  

  

     

  

Yliopiston rehtorin asettama projektiryhmä luovutti loppuraporttinsa rehtorille 
viime viikolla. Projektiryhmä esittää 25 -kohtaisessa listassaan osittain 
hyvinkin konkreettisia toimenpide-esityksiä. Yliopistolain muutosten 
valmistelun myötä tarkentuvat mm. päätöksentekoon, toiminnanohjaukseen ja 
kustannusten kohdentamiseen liittyvät esitykset.  
 
Rehtori pyytää raportin esityksistä lausuntoa tiedekunnilta, erillislaitoksilta, 
hallintovirastolta, ylioppilaskunnalta, henkilöstöjärjestöiltä ja 
keskustakampuksen kirjastotoimikunnalta 6.6.2008 mennessä. 

 

Osaston palvelutuotanto ja yliopiston kirjastotoimen kehittäminen perustuvat 
yhteistyöhön  

Projektiryhmän esityksen mukaan hallintovirastoon perustetaan 
kirjastopalvelujen kehittämisosasto 1.1.2010 alkaen, mihin keskitetään 
koordinointiyksikön nykyisten tehtävien lisäksi kirjastojen ns. back office –
toimintoja: painettujen aineistojen hankinta ja luettelointipalveluja, 
elektronisen kirjaston taustajärjestelmien paikallinen ylläpito ja 
asiakasliittymien paikallinen räätälöinti sekä sovelluspalveluja.  

Perustettavaan kirjastopalveluosastoon keskitettävät palvelukokonaisuudet 
ovat hallinto- ja viestintäpalvelut, hankinta- ja luettelointipalvelut ja 
verkkopalvelut. Loppuraportissa kuvataan tarkemmin palveluryhmien tehtäviä 
ja toimintaa.  
 
Kirjastopalveluosaston suunnittelussa on otettu huomioon hallintoviraston 
tämän vuoden helmikuussa voimaan astunut työjärjestys. Osaston johtajana on 
toimialajohtaja, joka toimii hallintojohtajan alaisuudessa. Toimialajohtaja 
vastaa kirjastotoimialan ohjauksesta ja kehittämisestä yliopiston strategian 
mukaisesti ja antaa koko yliopistoa koskevia ohjeita ja määräyksiä omalla 
toimialallaan. Palvelutuotannosta vastaavat palvelupäälliköt, joista yksi on 

 



osaston palvelujohtaja. 
 
Osaston palvelutuotannosta sovitaan toiminnanohjauksen osana vastaavalla 
tavalla kuin muista hallintoviraston palveluista. Yhteistyö kampuskirjastojen ja 
tiedekuntien kanssa on mm. tältä osin erittäin tärkeää. Lisäksi osasto toimii 
tiiviissä yhteistyössä Kansalliskirjaston ja tietotekniikkaosaston 
verkkopalvelujen kehittämisessä ja ylläpidossa sekä hallintotehtävien 
kehittämisessä kampuspalvelukeskusten kanssa. 
 
Kirjastotoimen strategista kehittämistä varten projektiryhmä esittää 
toimikunnan tai vastaava elimen (vastaa nykyistä kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikuntaa) perustamista. Esityksen mukaan kirjastotoimen 
toimialajohtaja toimii esittelijänä yliopistotason toimikunnassa ja on 
kampuskirjastojen johtokunnissa pysyvä asiantuntija. Hän ottaa myös tarpeen 
mukaan osaa yliopiston johtoryhmän kokouksiin ja rehtorin ja dekaanien sekä 
erillisten laitosten johtajien tapaamisiin.  
 
Kirjastopalveluosaston ja kampuskirjastojen johdon yhteistyötä varten 
perustetaan toimialan kehittämisryhmä (vastaa nykyistä kirjastonjohtajien 
kokousta) sekä tarvittaessa muita yhteistyöryhmiä. 

 

Laadukkaan kirjastotoiminnan edellytyksenä on riittävä ja osaava henkilöstö 
kirjastoissa ja kirjastopalveluosastolla  

Perustettava osaston vahvuudeksi esitetään 57 vakanssia, joista valtaosa siirtyy 
kampusten kirjastoista. Nykyisen koordinointiyksikön vakituinen henkilökunta 
(kuusi vakanssia) rahoituksineen siirtyy perustettavaan osastoon. Tieto- ja 
kirjastopalvleujohtajan vastuisiin kuulu jo nyt toimialajohtajan tehtävät, joten 
tältä osin ei tarvita uutta rekrytointia. 



 
Projektinryhmä esittää myös Kansalliskirjastosta Helka-, Julki- ja Ethesis -
palveluista vastaavien tehtävien siirtämistä rahoituksineen 
kirjastopalveluosastoon 1.1.2010 lukien. Kansalliskirjaston kanssa 
neuvotellaan yksityiskohtaisesta työnjaosta vuoden 2008 aikana. 
 
Laadukkaan kirjastotoiminnan edellytyksenä on riittävä ja osaava henkilöstö 
kaikissa kampuskirjastoissa ja kirjastopalveluosastolla. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi henkilöstöresurssin siirtyminen kampuksilta 
kirjastopalveluosastoon voi tapahtua eri tavoin eri kampuksilla. Siirtymisessä 
huomioidaan se työmäärä henkilötyövuosina, jonka keskitetyt palvelut voivat 
kampukselle tuottaa. Kampuskirjaston rahoittajat (tiedekunnat, erillislaitokset 
ja muut mahdolliset rahoittajat esim. HUS) osallistuvat kirjastopalveluosaston 
rahoittamiseen siirtyvän työmäärän osalta. 
 
Vaikka keskitettävät tehtävät siirtyvät kaikista kampuskirjastoista 
kirjastopalveluosaston vastuulle, on mahdollista, että joissakin kirjastoissa 
laadukas ja tasavertainen asiakas- ja tieteenalojen asiantuntijapalvelu voi 
edellyttää henkilöstörakenteen vahvistamista nykyisestään. 
 
Kirjastojen kokonaisuutta kehitetään siten, että asiakkaat saavat laadukasta, 
samantasoista palvelua kaikilla kampuksilla.  
 
Projektiryhmä ei tiukan aikataulun puitteissa pystynyt suunnittelemaan 
yksityiskohtaisesti eri toimintaprosesseja, mikä vaikutti myös 
henkilöstörakenteen tarkkuuteen. Projektiryhmä esittää tästä syystä varauksen, 
että mikäli esityksessä suunniteltujen tehtävien keskittämistä laajennetaan, 
joudutaan kirjastoista siirtämään vastaava määrä henkilöstöresursseja nyt 
esitettyjen 57 lisäksi. 
 
Esimerkiksi luetteloinnin keskittämisen laajuus vaikuttaa merkittävästi 
henkilöstön määrään. Tavoitteena on, että kirjastojen kaikki uutuushankinta 
(ostetut ja lahjat) luetteloidaan keskitetysti. Tähän kuuluvat uudet kirjat 
(monografiat), opinnäytteet, sarjojen osat ja kausijulkaisut. Kausijulkaisujen 
saapumisvalvonta tehdään kampuskirjastoissa. Kampuskirjastoihin jää 
joidenkin vieraskielisten aineistojen luettelointi ja mahdollisesti takautuva 
luettelointi. Muiden tietokantojen kuin Helkan luetteloinnin työnjako tulee 
pohdittavaksi erikseen. Arto-luettelointi pohjautuu paljolti kampuksille 
tulevaan aineistoon, jolloin luettelointi on taloudellisinta toteuttaa 
kampuskirjastoissa. Julki-luettelointi on kytköksissä tieteellisten julkaisujen 
tallentamisen kokonaisratkaisuihin ja tulee pohdittavaksi siinä yhteydessä. 
Työnjako tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Kirjastopalveluosaston vakanssirakenteessa on kuvattu vakansseihin liittyvät 
tehtäväkuvat hyvin yleisellä tasolla. Tehtävien resursointi ja tehtäväkuvaukset 
tarkentuvat suunnittelun kuluessa. Tähän vaikuttavat mm. työnjako 
kirjastopalveluosaston, kampuskirjastojen ja kampuspalvelukeskusten kesken, 
mahdolliset ostopalvelut, tehtävien ja henkilöiden fyysinen sijoittuminen ja 
neuvottelut Kansalliskirjaston kanssa. Lisäksi henkilöstösuunnittelussa otetaan 
huomioon yliopistolain muutos 2009, jolloin vakanssit muuttuvat 



työsuhteisiksi. Osaston avaintehtäviin henkilöstön rekrytointi käynnistetään jo 
ennen vuotta 2010. 

Kirjastohenkilöstön osaamista kehittämiseen oma ohjelma 

Kirjastopalveluosaston muodostaminen vaikuttaa palvelutarjontaan ja 
henkilöstörakenteeseen myös kampuksilla. Molemmissa tarvitaan 
ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Asiantuntijatehtäviä on sekä 
keskitetyissä tehtävissä että kampusten tieteenalatehtävissä. Molemmissa 
edellytetään myös korkeatasoista kirjastoammatillista osaamista, 
asiakaspalveluosaamista sekä johtamis- ja esimiestaitoja.  
 
Uusiin tehtävä- ja palvelukokonaisuuksiin rekrytoitavat henkilöt 
(kirjastopalveluosastolla ja kampuksilla) tai vastaavissa nykyisissä tehtävissä 
toimivat tarvitsevat koulutusta, ohjausta ja tukea tehtävissään. Kuten 
tiedämme, työhyvinvointi on tulosta työn hallinnan tunteesta ja työssä 
onnistumisen tunteesta. 
 
Projektiryhmä esittää erillisen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman 
toteuttamista. Raportissa on alustava luonnos kehittämisohjelmasta. 
Tavoitteena on jo tänä vuonna kartoittaa henkilöstön peruskoulutus ja 
osaaminen sekä tehdä osaamiskarttaan perustuva arvio tehtävien ja 
ydinosaamisten kehityssuunnista. 

Työryhmä käsittelemään kirjastoissa vapautuvia vakansseja 2008–2009 

Kirjastojen henkilöstössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia (siirtyminen 
eläkkeelle tai yliopiston ulkopuolelle jne). Tulevan kirjastojen kokonaisuuden 
suunnittelun - henkilöstösuunnittelun sekä toiminnan suunnittelun - kannalta 
on tärkeää, että muutokset tehdään hallitusti siten, että ne mahdollistavat 
asteittaisen siirtymisen jo vuodesta 2008 alkaen uuteen Helsingin yliopiston 
kirjastojen rakenteeseen. 
 
Projektiryhmä esittää, että rehtori nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on 
käsitellä kirjastoissa vapautuvat vakanssit 2008–2009 ja valmistella esitys 
asianomaiselle taholle vakanssien täytöstä ottaen huomioon koko 
kirjastolaitoksen tulevan henkilöstörakenteen.  

Rekrytoinnissa avoimuuden periaate 
 
Kirjastopalveluosaston rekrytointi aloitetaan mahdollisuuksien mukaan 
avaintehtävien ja palveluryhmien esimiesten osalta jo vuonna 2009. Tehtävät 
täytetään ensisijaisesti kirjastolaitoksen sisällä ilmoittautumisperiaatteella ja 
valintamenettelyssä etusijalle asetetaan vastaavia tehtäviä aiemmin hoitaneet.  
 
Rekrytoinnissa noudatetaan soveltuvin osin hallintoviraston 
kampuspalvelukeskusten muodostamisessa käytettyjä periaatteita sekä 
valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä 
organisaation muutostilanteissa. Tarkempi rekrytointisuunnitelma 
valmistellaan vuoden 2008 loppuun mennessä yhteistyössä kampusten 



kirjastojen ja henkilöstö- ja lakiasianosaston kanssa. 
 
Kampuskirjastojen rekrytoinnissa noudatetaan samoja em. periaatteita.  
 
Tietoaineistojen hankintarahoitus esitetään keskitettäväksi 
 
Helsingin yliopiston kirjastojen rahoitusta käsiteltiin laajasti aiemmassa 
kirjastojen rakenteellisen kehittämisen muistiossa keväällä 2007. Muistion 
rahoitusta koskeva osuus on ollut pohjana projektiryhmän työlle.  
 
Helsingin yliopiston taloudenhoito tulee muuttumaan tulevan yliopistolain ja 
uuden yliopiston taloudellisen aseman myötä. Yliopiston sisäinen 
rahoitusmalli uusitaan, mikä tullee vaikuttamaan myös kirjastojen 
rahoitukseen. Nykyisin Helsingin yliopiston kirjastojen rahoitus on 
monimutkainen. Osa rahoituksesta tulee budjettirahoituksena, osa monesta eri 
lähteestä. Tavoitteena on selkiyttää myös kirjastojen rahoitusmallia. 
 
Projektiryhmä esittää, että kirjastopalveluosasto rahoitetaan 2010 lukien 
hallintoviraston kuluina (päältä pois –menettelyllä). Loppuraportissa on 
esitetty kampusten alustavat laskennalliset osuudet kirjastopalveluosaston 
perustamisesta ja tehtävien siirtymisestä keskitetysti hoidettaviksi. Periaatteena 
on, että malli kohtelee kaikkia kampuksia tasapuolisesti.  
 
Kirjastopalveluosastoon siirtyvät kampuskirjastojen budjeteista myös 
keskitettävien yhteisten toimintojen muut kustannukset juoksevien 
toimintamenojen kattamiseen. Näiden kustannusten kattamiseen siirretään 
kampuskirjastojen budjetista laskennallisesti 0.5 %. Suunnittelun edetessä 
tämä osuus tarkennetaan.  

Tietoaineistojen hankintarahoitus (painetut ja elektroniset kirjat, lehdet, 
hakuteokset, ym.) esitetään keskitettäväksi päältä pois- menettelyllä yliopiston 
strategisen tutkimusinfrastruktuurin varmistamiseksi. 
 
Nykyinen e-hankintojen keskitetty rahoitusperiaate laajennetaan koskemaan 
kaikkea tietoaineistoa ja mahdollistetaan kampuksille tasavertaiset palvelut. 
Lähtötasona on kaikkien kampusten nykyiset (v 2007) aineiston hankintaan 
käyttämät resurssit. Periaatteena on, että aineiston hankintarahoitus 
korvamerkitään erillisenä muusta kirjastopalveluosaston rahoituksesta ja 
kirjastojen johtokunnat vastaavat kirjastojensa osalta aineistonhankintoihin 
myönnetyn määrärahan sisäisestä allokoinnista. Kirjastopalveluosasto raportoi 
säännöllisesti sovittavin väliajoin kampuskirjastojen johdolle ja johtokunnalle 
aineistonhankintaresurssien käytöstä.  

Muutosten aikataulutus 
 
Loppuraportissa on esitetty muutosten aikataulutus vuosille 2008-2012. 
Esityksen mukaan vuonna 2008 mm. 

• valmistellaan kirjastotoimen toimeenpano-ohjelman 2010–2012 
• jatketaan kirjastopalveluosaston toiminta- ja palvelutuotantoprosessien 



suunnittelua yhteistyössä kirjastojen kanssa 
• jatketaan kirjastolaitoksen henkilöstösuunnitelman täsmentämistä 

yhteistyössä kampuskirjastojen ja asiantuntijaryhmien kanssa 
• tarkennetaan rekrytoinnin periaatteita ja jatketaan keskustakampuksen 

yhteiskirjaston johtamisjärjestelmän ja organisaation valmistelua 
aiemman työryhmän esitysten pohjalta 

• täsmennetään työnjakoa Kansalliskirjaston, tietotekniikkaosaston ja 
kampuspalvelukeskusten kanssa 

• käynnistetään henkilöstön osaamisohjelman toteuttamiseksi 
suunnitellut toimenpiteet 

• jatketaan yhteistyöperiaatteiden valmistelua ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.  

Loppuraportin esityksistä pyydetään lausuntoa  
 
Rehtori Ilkka Niiniluoto pyytää raportin esityksistä lausuntoa tiedekunnilta, 
erillislaitoksilta, hallintovirastolta, ylioppilaskunnalta, henkilöstöjärjestöiltä ja 
keskustakmapuksen kirjastotoimikunnalta 6.6.2008 mennessä. 
 
Virallisen lausuntokierroksen rinnalla esityksiä käsitellään 28.4. 
järjestettävässä avoimessa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa sekä huhti- ja 
toukokuun aikana kampuskeskusteluissa ja kirjastohenkilöstön tilaisuuksissa. 

• Loppuraportin tiivistelmä ja esitykset (pdf)  
o palvelutuotantoon liittyvät esitykset (pdf)  

• Koko loppuraportti Alma-intranetissa: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/122828 

Projektiryhmä on toimeksiannon mukaisesti kuullut valmistelussa 
hallintoviraston, kampusten ja kirjastojen eri tehtävien asiantuntijoita sekä 
kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaa rakenteellisen kehittämishankeen 
ohjausryhmänä. Työhön ovat osallistuneet ohjaus- ja projektiryhmän lisäksi 
kirjastonjohtajat, lukuisat työryhmät sekä kirjastojen henkilöstö palautteen 
antajina. 
 
Suunnittelu jatkuu ja konkretisoituu nyt loppuraportin valmistumisen jälkeen. 
Kirjastojen yhteiset työryhmät ja kirjastoissa vastaavissa toiminnoissa 
työskentelevät osallistuvat suunnittelutyöhön. 
 
Lisätietoa kirjastojen muutoksista Kirjastot 2015-sivustolla. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset Verkkarissa:  

• Kommentit väliraportista - kirjeitä myllyistänne (02/08) 
• Tulevan kirjastopalveluosaston rakenne hahmottumassa - Rehtorin 

asettaman projektiryhmän väliraportti on valmistunut (01/08) 
• Kirjastopalveluosaston suunnittelu käynnistyi (08/07) 

Tiina Äärilä 
suunnittelija 

http://www.helsinki.fi/kirjastot2015/tapahtumat/080428.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot2015/tapahtumat/080428.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/03/esitykset.pdf
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/03/esitykset_palvelutuotanto.pdf
https://alma.helsinki.fi/doclink/122828
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/02/avauksia.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/02/avauksia.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/01/rake_valiraportti.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/01/rake_valiraportti.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2007/08/aarila.html


projektiryhmän toinen sihteeri 
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 

tiina.aarila[AT]helsinki.fi 
puh. 191 21776 

   
 


