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Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan nimeämien kirjastojen rakenteellisen 
kehittämisen työryhmien yhteinen muistio, Helsingin yliopiston kirjasto- ja 
tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 2007–2015,  luovutettiin 
vararehtori Hannele Niemelle keskiviikkona 25.4. Muistio on luettavissa Alma-
intranetissa: https://alma.helsinki.fi/doclink/94467 (liitetiedostona). 
 
Työryhmät ovat toimeksiannon mukaisesti valmistelleet Helsingin yliopiston 
kirjastojen uudelleen organisoitumista kahden vaihtoehtoisen mallin pohjalta. 
Muistiossa tarkastellaan päätöksentekoa, toiminnanohjausta, rahoitusmallia ja
kirjastojen henkilöstökysymyksiä kahdessa vaihtoehtoisessa hallintomallissa. 
Keskustakampuksen kirjastotoiminnan erityiskysymykset on huomioitu 
erikseen.  

Muistiossa esitellään kirjastojen kustannuksiin liittyviä tilastotietoja ja 
arvioita ja vertaillaan kahden hallintomallin eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Muistion jatkokäsittelystä ja sen lausunnoille lähettämisestä päättää kirjasto- 
ja tietopalvelutoimikunta 4.5. Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
järjestetään 8.5. klo 14.00–16, Porthanian luentosali II. Tilaisuudessa 
työryhmien puheenjohtajat esittelevät muistion. 

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta nimesi 16.10.2006 kolme työryhmää 
valmistelemaan konsistorin elokuussa 2006 tekemän päätöksen toimeksiantoja: 

 Päätöksenteko- ja rahoitusmallin valmisteluryhmä (pj. dekaani Hannu 
Niemi) 

 Henkilöstörakenneryhmä (pj. professori Eero Puolanne) 
 Keskustakampuksen kirjastotoiminnan suunnitteluryhmä (pj. professori 

Arto Haapala). 

Suunnitteluryhmien työn tuloksena laadittiin yhteinen muistio.  

Työryhmät ovat toimeksiannon mukaisesti valmistelleet Helsingin yliopiston 
kirjastojen uudelleen organisoitumista kahden vaihtoehtoisen mallin pohjalta. 
Tavoitteena on luoda rakenteet, jotka mahdollistavat kirjastojen yhteisen vision 
toteutumisen: Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut ovat vuonna 2015 
Euroopan yliopistokirjastojen parhaimmistoa, sekä varmistaa uuden 
tietoympäristön ja korkeatasoisen yliopistotutkimuksen ja -opetuksen vaatimat 
palvelut ja osaaminen niukkenevin resurssein. Vaihtoehtoiset hallintomallit 
ovat: 

 Helsingin yliopistolla on 1.1.2010 hallinnollisesti yhtenäinen 
erillislaitos, yliopiston kirjasto, jolla on ylikirjastonhoitaja ja johtokunta 
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sekä keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla toimivat 
tiedekirjastot, joilla on palvelujohtajat ja neuvottelukunnat. 

 Helsingin yliopiston kirjastolaitos muodostuu 1.1.2010 alkaen kirjasto- 
ja tietopalvelutoimikunnasta, hallintoviraston kirjastopalveluosastosta 
(työnimi) ja keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla 
toimivista tiedekuntien alaisista kampuskirjastoista. Kullakin 
kampuskirjastolla on kirjastonjohtajat ja johtokunnat. 
Hallintovirastossa sijaitseva kirjastopalveluosasto muodostetaan 
nykyisestä kirjastopalvelujen koordinointiyksiköstä ja siihen 
koottavista yhteisistä palveluista. Osastoa johtaa kirjastopalvelujen 
toimialajohtaja. 

Muistiossa esitetään päätöksenteko ja eri toimijoiden vastuut sekä 
toiminnanohjaus (strateginen suunnittelu, toiminnan ja talouden suunnittelun 
vaiheistus, rahoituksen neuvotteluprosessi sekä raportointi) kahdessa 
vaihtoehtoisessa hallintomallissa. 

Kirjasto- ja tietopalvelujen rahoituksen tulee vastata korkeatasoisen 
tutkimusyliopiston tietopalvelujen tarpeita. Lähtökohtana on, että tiedekunnat 
eivät maksa toistensa kustannuksia vaan kustannusmallin pohjana ovat 
tiedekuntien nykyiset rahoitussuhteet. Muutosten tuomat synergiaedut (säästöt) 
kohdennetaan asianomaiselle kampukselle / tiedekunnalle. 

Kirjastotoiminnan kustannuksia tarkastellaan muistiossa kustannuserittäin: 
tilakustannukset, henkilöstökustannukset, aineistonhankintakustannukset ja 
muut kustannukset. Muistiossa esitetään kustannusten kohdentamisen 
periaatteet. 

Kirjastojen henkilöstökysymyksiä on tarkasteltu toimintaympäristön 
muutospaineiden sekä rakenteellisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Erityistä 
huomiota on kiinnitetty siihen, minkälaista osaamista kirjastoissa tarvitaan 
tulevaisuudessa, miten työt organisoidaan sekä miten henkilöstön hyvinvointia 
tuetaan. 

Toimeksiannon mukaisesti on määritelty kirjastolaitoksen yhteisesti 
hoidettavat tehtäväalueet ja vastaavasti kampuksilla hoidettavat tehtäväalueet 
sekä kuvataan asiantuntijatehtäviä käyttäen hyväksi osaamiskarttaa, jossa on 
määritelty kirjastoalan ydinosaamistarpeita 2010-luvulla. Lisäksi 
henkilöstörakenneryhmä on hahmotellut henkilöstösuunnitelman laadinnan 
periaatteita ja eri hallintomallien vaikutuksia henkilöstösuunnitteluun.  

Keskustakampuksen kirjastotoiminnan suunnittelu perustuu koko 
kirjastolaitosta koskeviin toiminnanohjauksen, rahoituksen ja 
henkilöstösuunnittelun periaatteisiin. Muistioon on kirjattu 
keskustakampuksen kirjastopalveluihin liittyviä erityiskysymyksiä. 
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HY:n kirjastot 2015 -hankesivu:  
http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/hankkeet/rake.htm 
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