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Toimeksiannot vauhdittavat henkilöstösuunnittelua

Kirjastojen henkilöstösuunnittelun vauhdittamiseksi vararehtori Hannele
Niemi on antanut erillisen toimeksiannon kirjastojen johtajille. Vastaavasti
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö on saanut toimeksiannon tieto- ja
kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikaralta.

Toimeksiantojen keskeisenä tavoitteena on saada koko kirjastolaitosta koskeva
tehtäväkartta ja alustava henkilöstösuunnitelma sekä voimavarasuunnitelma
kirjastolaitoksen henkilöstösuunnittelun tueksi ja rehtorin asettaman
henkilöstöryhmän työn apuvälineeksi.

Kirjastojen tehtävä on toimeksiannon mukaan laatia tehtäväkartta ja alustava
suunnitelma kampuskirjaston henkilöstörakenteesta (mahdollisuuksien mukaan
myös toimenkuvista) vuoden 2010 alun tilanteesta. Keskustakampuksen osalta
tulee ottaa huomioon hallinnollinen yhdistäminen 2010 ja uuden
yhteiskirjaston tuomat tehtäväkuvan ja henkilöstörakenteen muutokset.

Kunkin kampuskirjaston henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat nykyisten
henkilöstövoimavarojen rahoituskehykset. Suunnitelmissa otetaan huomioon
ensi sijassa pysyvä henkilöstö. Arviot määräaikaisista tehtävistä esitetään
erikseen osana suunnitelmaa. Kirjastoilta toivotaan myös esitys keskitettyihin
palveluihin siirtyvistä tehtävistä ja voimavaroista.

Vastaavasti koordinointiyksikkö yhteistyössä kirjastojen asiantuntijoiden
kanssa täsmentää perustettavan kirjastopalveluosaston palvelukuvauksia ja
henkilöstösuunnitelmaa.

Tehtävillä on tiukka aikataulu. Kirjastojen henkilöstösuunnitelmien
luonnoksien tulee olla valmiit 14.11.2008 ja tehtäväkartat ja niihin liittyvien
aineistojen 30.11.2008 mennessä. Kirjastopalveluosastoa koskevien
suunnitelmien tulee olla valmiit jo 30.10.2008.

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/07/muutos.html#henkilosto
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/07/muutos.html#hynstrategia
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/07/muutos.html#yliopistouudistus
http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/dc887e3b5230caa0c225685400395d44/cb1eb12b5dcf5720c22574bb003c782b?OpenDocument
http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/dc887e3b5230caa0c225685400395d44/cb1eb12b5dcf5720c22574bb003c782b?OpenDocument


Toimeksiannot ovat luettavissa Alman Lib-foorumilta (Intranet).

Kirjastot yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien valmistelussa

Yliopiston uuden strategian ja toimenpideohjelmien valmistelutyö on
parhaillaan käynnissä. Kirjastot eivät laadi omaa strategiaa vaan
kirjastotoimialaan liittyvät asiat sisällytetään yliopiston viiteen
toimenpideohjelmaan: Tutkimuspoliittinen, Opetuksen ja opintojen, YVV,
Johtamisen ja tukitoimien ja Henkilöstöpoliittinen ohjelma. Kirjastot laativat
erillisen ja em. ohjelmia konkreettisemman toimenpidesuunnitelman vuosille
2010-2012. Myös kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke nivoutuu
samaan suunnittelun kokonaisuuteen.

Strategiaan ja ohjelmiin liittyvää valmistelytyötä on tehty virkatyönä
koordinointiyksikössä. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta ohjaa valmistelua.
Lokakuun aikana on järjestetty kaksi strategiaseminaaria. Kirjastopalveluja
opetuksen ja opiskelun tueksi pohdittiin 10.10. ja 13.10. n äkökulmana oli
"kirjastot osana tutkimuksen infrastruktuuripalveluja". Molempiin
seminaareihin osallistui noin kolmisenkymmentä henkilöä. Seminaarien
ryhmätyöt ja ryhmissä käyty keskustelu oli monella tapaa hedelmällistä.
Ryhmätöiden kautta tuli esiin selkeitä painopistealueita sekä konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia. Seminaarien työn keskeiset tulokset lähetetään eri
toimenpideohjelmia työstäville toimikunnille. Lisäksi tuloksia hyödynnetään
kirjastojen toimenpidesuunnitelman 2010-2012 valmistelutyössä. Seminaarien
aineisto on koottu Almaan Lib-foorumille.

Aikataulullisesti strategiatyö etenee siten, että yliopiston strategia ja
toimenpideohjelmat tulevat dekaanien, erillislaitosten johtajien ja konsistorin
käsittelyyn 12.11. ja 17.12.08. Lopullinen strategia hyväksytään helmikuussa
2009 ja toimenpideohjelmat maalis-huhtikuussa 2009. Yliopiston uusi hallitus
vahvistaa strategian ja toimenpideohjelmat aikaisintaan syksyllä 2009.

Kirjastojen toimenpidesuunnitelman valmistelutyötä jatketaan syksyn aikana
siten, että suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2009.

Yliopistouudistus ja kirjastot

Strategiatyöllä valmistellaan askelmerkkejä kohti yliopiston yhteistä visiota -

http://alma.helsinki.fi/doclink/134313
https://alma.helsinki.fi/tab/45967


Helsingin yliopisto maailman monitieteellisten yliopistojen kärkijoukossa.
Strategia antaa samalla myös suuntaa yliopiston uudistukselle, mitä
yliopistolain muutos tuo tullessaan.

Yliopistolain muutoksen valmistelutyö tapahtuu yliopiston uudistushankkeessa
ja sen 12 osaprojektissa (Alma). Hallinto- ja tukipalvelut -projektiryhmässä on
jäseninä mm. kirjastoamanuenssi Elisa Hyytiäinen ja tieto- ja
kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara.

Uudistushankkeen tarkka aikataulu on yliopistolaisten luettavissa Alman
Yliopistouudistus-ikkunassa. Sieltä löytyy myös muuta ajankohtaista tietoa
yliopistolain muutoksesta. Yliopistouudistuksesta on tietoa nyt myös Helsingin
yliopiston ulkoisilla verkkosivuilla. Uusi sivukokonaisuus avattiin 15.10.

Kirjastojen rakenteellisen muutoksen suunnittelu- ja valmistelutyö on
riippuvainen yliopistotason ratkaisuista. Kirjastojen aikaisempi suunnittelutyö
(mm. aiemmin valmistellut raportit) ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, vaan
suunnitelmia tarkennetaan yliopiston linjausten mukaan. Merkittäviä
kysymyksiä kirjastojen kannalta ovat tietenkin mm. rahoitukseen,
laitosrakenteeseen ja johtamisjärjestelmään liittyvät kysymykset. Osana
tiedekunta- ja laitosrakennetta uudistetaan myös hallintoviraston rakennetta,
mikä puolestaan liittyy tulevaan kirjastopalveluosastoon.

Projektiryhmien työn edetessä saamme lisätietoa oman suunnittelumme
pohjaksi. Aikataulu on tiukka ja työryhmille pitää ymmärrettävästi antaa
työrauha. Keskeneräisten asioiden esittäminen saattaa aiheuttaa vain turhaa
hämmennystä. Työn tuloksia ja uusia ehdotuksia esitetään heti, kun ne ovat
valmiit.

Viime viikolla (vko 42) on esitetty ehdotus yliopiston uudesta
organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä. Ehdotuksesta on koottu
PowerPoint-kalvosarja Almaan, jota esimerkiksi esimiehet voivat hyödyntää
kertoessaan suunnitelmista yksiköissään. Kommentteja ja kysymyksiä
uudistuksesta Helsingin yliopistossa voi lähettää osoitteeseen
yliopistouudistus[at]helsinki.fi.

Helsingin yliopisto on käynnistänyt valmistautumisen hyvissä ajoin ja edennyt
suunnitelmallisesti. Voimme olla luottavaisia, että lopputulos on varmasti
myös hyvä.

https://alma.helsinki.fi/doclink/120546
https://alma.helsinki.fi/doclink/132642
https://alma.helsinki.fi/doclink/132642
http://www.helsinki.fi/yliopistouudistus/index.html
https://alma.helsinki.fi/doclink/134586


Haasteita siis riittää, mutta...

Haasteet tekevät elämästä
mielenkiintoisen – ja niistä
selviäminen tekee elämästä

merkityksellisen.

-Joshua J. Marine

Tiina Äärilä
suunnittelija

kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
tiina.aarila[at]helsinki.fi

Kuva:
Pirkko Tokat

kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö


