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Keskustakampuksen kirjastoista Teologisen tiedekunnan kirjastossa on vielä 
voimassa monivuotinen käytäntö, jonka mukaan tutkielmaa tekevät opiskelijat 
saavat lukusalista määräajaksi paikan 
henkilökohtaiseen käyttöönsä.  

Vuosien varrella käyttökauden pituus on 
vaihdellut, nykyisin se on kuusi kuukautta. 
Tarvittaessa käyttöaikaa voi vielä 
jatkaa kerran yhden kauden verran. Näitä ns. 

nimikkolukupaikkoja 
löytyy kahdesta eri salista, joista toinen on 
opiskelijoiden omaa toivomusta noudattaen 
muodostettu hiljaiseksi saliksi, missä 
siis tietokoneen käyttö on kielletty.  

Toisenlaista nimikkolukupaikkatyyppiä 
edustavat tutkijanpaikat, joiden 
käyttöjakso on kahden kuukauden 
mittainen. Nimensä mukaan paikkoja annetaan 
lähinnä tutkijoiden, mutta myös gradun 
loppuvaiheessa olevien perustutkinto-
opiskelijoiden käyttöön.  

Syksystä 2005 paikkojen kysyntä alkoi yllättäen kasvaa. Äkkiä kasvaneen 
suosion taustalla saattaa olla tutkinnonuudistus, joka vauhdittaa valmistumista. 
Se ei kuitenkaan liene ainoa syy. Päätinkin tiedustella muutamalta 
nimikkopaikan saaneelta heidän kokemuksiaan paikan käyttäjinä.  

 



Tässä graduaan tekevän teologian opiskelija Hanna-Leena Kevätsalon 
ajatuksia: 
 

”Lukupaikka on todella hyödyllinen; ei tarvitse 
kantaa lukuisia gradun teossa tarvittavia kirjoja 
edestakaisin, vaan ne voi jättää lukupaikalle.  

Päivittäin tarvitsemani kirjaston käsikirja-
aineisto on aina lähettyvillä eikä tarvitse 
jonottaa vapaata työpaikkaa.  

Lukupaikalla teen töitä intensiivisemmin kuin 
kotona, koska lähettyvillä ei ole muita töitä, 
esimerkiksi keittiökaappien siivoamista…  

Lukupaikoilla työskentelevien välillä vallitsee 
keskinäinen solidaarisuus ja kannustus! 
Ilmapiiri on siis mitä mainioin. Kun istahtaa lukupaikalle, aivot virittyvät heti 
graduntekoon ja lukemiseen.  

Lukupaikalle voi jättää paperit ja kirjat ”levälleen” ja palata niihin 
seuraavana päivänä. Kirjat ja paperit eivät ole pienen opiskelijakodin 
keittiönpöydällä muistuttamassa gradunteosta.” 

Seuraavaksi käännyin tutkijanpaikan käyttäjän puoleen. Teologian maisteri 
Paula Närhi, kirkkososiologian jatko-
opiskelija, ajatteli paikasta seuraavalla tavalla:  

”Olen kirkkososiologian jatko-opiskelija 
Helsingin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa. Tutkimuskohteenani ovat 
naispappeuteen liittyvien näkemyserojen 
aiheuttamat ristiriidat Suomen ev-lut. -
kirkossa. Vuoden 2006 alussa siirryin 
toistaiseksi kokopäiväiseksi opiskelijaksi. 
Koska minulla ei ollut kotona erillistä 
työhuonetta, tiedustelin tiedekuntani kirjaston 
lukupaikkatilannetta. Sieltä järjestyi 
tutkijanpaikka lähes koko kevätlukukaudeksi 
2006.  

Käytännössä tutkijanpaikka tarkoittaa omaa 
”soppea” yhdessä tiedekuntamme kirjaston 
lukusaleista. Välittömässä läheisyydessäni 
työskentelee useita muita opiskelijoita 
nimetyillä paikoillaan. Tutkijanpaikalla voi 
käyttää kannettavaa tietokonetta ja säilyttää 
kirjoja tai muuta materiaalia.  



Olen ollut tutkijanpaikkaan monesta syystä tyytyväinen. Kirjaston ilmapiiri on 
inspiroiva ja rauhallinen. Lukusalin hiljaisuus on taannut keskeytyksettömän 
työskentelyn, mikä on tutkijan työssä olennaista. Tietoisuus siitä, että vieressä 
istuvat painivat samanlaisten haasteiden kanssa, motivoi ja antaa ryhtiä 
omaankin työhön.  
 
Tutkijanpaikan ehdottomasti parhaina puolina olen pitänyt erilaisen 
informaation välitöntä läheisyyttä ja runsautta. Kirjaston omat kokoelmat alan 
tieteellisine julkaisuineen ovat käden ulottuvilla. Lisäksi käytettävissä ovat 
monipuoliset mahdollisuudet tiedonhakuun ja tarvittaessa kirjaston 
ammattitaitoinen ja avulias henkilökunta.”  

Tämänsuuntaisten kommentointien jälkeen työntekijän ajatukset 
tarpeettomaksi käyneestä lukupaikkajärjestelmästä osoittautuvat vähintäänkin 
ennenaikaisiksi.  

Paitsi kirjastosta saatavalla materiaalilla, myös siihen perehtymiseen 
mahdollistavalla paikalla näyttää olevan merkitystä tutkimustyössä ja 
tutkielmanteossa.  
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