
Ajankohtaista HY:n kirjastojen
rakenteellisesta kehittämisestä

Kirjastojen rakenteellisessa kehittämisessä on ollut vilkas alku syksylle 2008.
Syytä on ollakin, sillä uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2010 ja uuden
kirjastorakennuksen suunnittelu etenee vauhdilla.

Koulutustarvekysely

Helsingin yliopiston kirjastoissa toteutettiin elokuussa osaamis- ja
koulutuskartoitus web-kyselynä. Kirjaston noin 250 työntekijästä 202 vastasi
kyselyyn. Kyselyn tuloksia esitellään syksyllä henkilöstötilaisuuksissa, ja
asiasta tulee myös Verkkariin myöhemmin juttu.

Alustavina tietoina voidaan kertoa, että Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto
ja Teologisen tiedekunnan kirjasto ylsivät 100 prosentin vastaamiseen,
keskimääräinen vastausprosentti oli 76. Vakituisessa työsuhteessa vastaajista
oli 78 % ja määräaikaisissa työsuhteissa 22 %. Vastaajista 110 on
koulutuksenaan ylempi korkeakoulututkinto, ja vastaajista on lisensiaatteja 2,
ja tohtoriksi on väitellyt 5 vastaajaa. Alempi korkeakoulututkinto löytyy 26
vastaajalta. Ammatillinen opisto- tai ammattitutkinto on 46 vastaajalla. Myös
muita tutkintoja on suoritettu, ja suoritetaan edelleen. Vastaajista 27
suunnittelee jatkavansa tutkintoaan.

Merkonomin tutkinto tai ammatillinen perustutkinto, joka sisältää
informaatioalan opintoja, on yhteensä 25 vastaajalla. Informaatio- ja
kirjastopalvelualan ammattitutkinto on 12 vastaajalla. Myös muita toisen
asteen opintoja on suoritettu eri puolilla, kuten eduskunnan kirjastossa ja
ulkomailla.

Kysely herätti paljon kiinnostusta, ja myös huolta henkilökunnan keskuudessa.
Henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa järjestettiin 2.9. palaveri, jossa
vararehtori Hannele Niemi, henkilöstöasiain päällikkö Jaana Sirkiä, kyselyn
suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja Heli Myllys, sekä osa



koordinointiyksikön henkilöstöstä kuuli henkilöstön kysymyksiä. Kysymykset
koskivat työntekijän nimen tarpeellisuutta ja käyttöä kyselyssä,
rekisteriselosteen viivettä kyselyn alkuvaiheessa ja kyselyssä saatujen tietojen
käyttötarkoituksia. Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan, ja lisäksi
sovittiin, että kyselyn aineistoa käytetään tilastollisena ja suunnittelun
välineenä, mutta työntekijöiden nimiä ei oteta käsittelyyn.

Työtila – uusia näkökulmia tilaan ja työtapoihin

Teknisen osaston ja kirjaston yhteistyönä järjestettiin 28.8. varsinkin tulevaa
Kaisa-taloon sijoittuvaa kirjastotoimintaa vauhdittava workplace-seminaari.
Seminaarin asiantuntijana oli mm. professori Yrjö Engeström. Nicola
Nykopp on aiemmin kirjoittanut workplace-tilaisuudesta blogissaan.

Keskustakampuksen kirjastonjohtajan rekrytointi käynnistyy

Keskustakampuksen yhteiskirjaston johtajan rekrytointi käynnistetään syksyllä
2008. Asiaa valmistelee vararehtori Hannele Niemen ja keskustakampuksen
dekaanien valtuuttamana toimialajohtaja Kaisa Sinikara yhteistyössä
Henkilöstö- ja lakiasiain osaston kanssa.

Työryhmät kirjastoa kehittämässä

Rehtorin perustama henkilöstötyöryhmä (160/2008)

Rehtori päätti elokuun alussa perustaa työryhmän käsittelemään Helsingin
yliopiston kirjastolaitoksessa vapautuvia vakansseja ja tekemään esitykset
vakanssien täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä (Rehtorin päätös
160/2008). Työryhmä on kokoontunut 26.8. Ensimmäisessä kokouksessa
käytiin läpi toimeksianto ja sovittiin työskentelytavoista. Sovittiin, että
työryhmän tekemä esitys tullaan julkistamaan, mutta siitä käyty keskustelu
pysyy ryhmän sisäisenä. Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori
Hannele Niemi ja työryhmässä on edustus kaikilta kampuksilta, henkilöstö- ja
lakiasiainosastolta, henkilöstöedustaja ja opiskelijoiden edustaja.

Kirjastojen työryhmien puheenjohtajat koolla 5.9.

Helsingin yliopiston kirjastojen työryhmien puheenjohtajat kokoontuivat 5.9.
katsomaan kulunutta vuotta 2008 ja syksyn 2008 toimintaa. Työryhmien
toimintaa tarkasteltiin myös tulevan kirjasto-organisaation valossa, ja mietittiin
mm. ryhmien yhdistämistä tulevaisuudessa.

Kirjastojen esimiehet koolla 12.9.

Kirjastojen johtajat ja esimiehet kokoontuivat 12.9. pohtimaan
henkilöstökarttatilaisuudessa tulevaisuuden kirjastojen tarvitsemia
henkilöstöresursseja. Kirjastoissa on jäämässä eläkkeelle varsin suuri joukko
ihmisiä seuraavien vuosien aikana, joka tarkoittaa myös usein pitkän uran
osaamisen poistumista. Eläkkeelle jääminen varsin monen henkilön osalta
mahdollistaa kuitenkin myös henkilöstörakenteen uudelleen puntaroimisen.

http://blogs.helsinki.fi/nnykopp/2008/08/29/workplace-seminaari/


Tätä mahdollisuutta pyritään nyt hyödyntämään kirjastojen uudistustyössä.
12.9. tilaisuudessa kirjastojen johtajat ja esimiehet miettivät toimintoja, jotka
tulevat tarvitsemaan uutta panostusta tulevaisuudessa sekä
henkilöstöresurssien siirtomahdollisuuksia näihin tehtäviin. Vielä on paljon
työtä, sillä keskitettävien tehtävien resursointia ei ole helppoa nähdä ja löytää
nykyisistä kampuskirjastojen suunnittelun vaiheista.

Keskustakampuksen tilaryhmät ja nimikilpailu

Keskustakampuksella käynnistyvät keskustakampuksen tulevan kirjaston tiloja
suunnittelevat ryhmät. Jokaisessa ryhmässä tulee olemaan yhdistävänä
linkkinä suunnittelija Nicola Nykopp ja arkkitehti Anna-Maija
Haukkavaara. Muutoin työryhmissä on keskustakampuksen kirjastojen
asiantuntijat. Nicola Nykopp tulee uutisoimaan blogissaan keskustakampuksen
tilaryhmien toiminnasta.

Kaisaniemenkatu 5:een nousevalle yliopiston uudisrakennukselle etsitään
nimeä. Päätyneen avoimen nimikilpailun kautta saatiin satakunta
nimiehdotusta. Nimitoimikunta valitsee syyskuun loppuun mennessä
voittajan(t) ja palkitsee kolme parasta ehdotusta lahjakortilla à 50€.

Hankinta ja luettelointi

Hankinnan ja luetteloinnin uudelleenorganisointi käynnistetään kutsumalla
lähiaikoina koolle Helsingin yliopiston kirjastojen hankinnan ja luetteloinnin
vastuuhenkilöt eri kirjastoista. Tilaisuus tulee olemaan melko suuri, sillä
hankintaa ja luettelointia tullaan käsittelemään riippumatta aineistosta, eli
kokous tulee pohtimaan sekä painettua että elektronista aineistoa.

Teksti:
Iiris Karppinen

projektipäällikkö
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

Helsingin yliopisto
iiris.karppinen[at]helsinki.fi


