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Lukijalle

 U usi Helsingin yliopiston kirjasto aloitti 

toimintansa yhteisenä organisaationa 

tammikuun ensimmäisenä päivänä 2010. 

Samaan aikaan astui voimaan uusi yliopistolaki. 

Kirjasto ei syntynyt tyhjästä, vaan sen perustana 

olivat tiedekuntien ja laitosten, tieteellisten seuro-

jen sekä Ylioppilaskunnan toimesta luodut kirjastot 

ja kokoelmat, joita oli alettu perustaa Keisarilli-

sen Aleksanterin Yliopiston aikana. Helsingin yli-

opisto kokosi lähes 180 erillistä kirjastoaan neljän 

tieteenalakampuksen kampuskirjastoiksi vuosina 

1998–2010 ja yhteiseen organisaatioon vuonna 

2010. Uudesta kokonaisuudesta tuli maan suurin 

yliopistokirjasto. 

Samalla heräsi monia kysymyksiä. Monille 

keskustelukumppaneille oli epäselvää, mikä tämä 

kokonaisuus oli, ja miten se oli muodostunut. Myös 

me kirjastonhoitajat, puhumattakaan yliopiston ope-

tushenkilökunnasta ja opiskelijoista, tunsimme par-

haiten vain oman kampuksemme tai tiedekuntamme 

kirjastojen nykytilanteen. Syy tähän oli ilmeinen.

Maan vanhimman yliopiston lääke- ja luon-

nontieteiden, maatalous-, metsä- ja biotieteiden, 

teologisen, oikeus- ja valtiotieteellisen sekä kasva-

tustieteiden tieto- ja kirjastopalvelut ovat jääneet 

tutkimatta. Vähän on tiedekunnan ulkopuolella 

tunnettu myöskään niitä humanististen tieteiden 

kirjastopalveluja, jotka syntyivät laitosten omasta 

toimesta, vaikka Kansalliskirjaston ja Opiskelija-

kirjaston kehityksestä ja palveluista on julkaistu 

laajat tutkimukset 2010-luvulla. Tutkimatta jäänyt 

kirjastokehitys on merkittävä osa suomalaista tiede-, 

kulttuuri- ja sivistyshistoriaa. Se alkaa kaudesta, 

jolloin maamme oli eurooppalaisittain periferian 

aluetta ja päättyy vakuuttavaan kansainväliseen 

verkostoitumiseen. 

Kiinnostukseni yliopiston kirjastojen vaiheisiin 

heräsi vuosia ennen kuin itse tutkimukseen oli mah-

dollista paneutua. Sitä syvensivät omat kokemukseni 

Helsingin yliopiston eri tehtävissä kirjasto- ja tutki-

musavustajasta ylikirjastonhoitajan tehtävään. Ha-

vaitsin, kuinka tärkeä identiteettitekijä oma kirjasto 

oli useiden tiedekuntien ja laitosten opettajille ja tut-

kijoille. Tämä tuli vahvasti esille, kun kansainväliset 

arviointipaneelit esittivät kirjastojen yhdistämistä 

suuremmaksi kokonaisuudeksi palvelemaan koko 

yliopistoa.

Helsingin yliopiston kirjastojen vaiheet ovat 

vieneet matkalle yliopiston ja kansakunnan men-

neisyyteen, johon osuu suuria yhteiskunnallisia, 

poliittisia ja taloudellisia murroksia, mutta myös 

tieteellisen julkaisemisen, tieteellisen työn ja koulu-

tusjärjestelmän muutoksia. Yliopistoyhteisön ja eri 

tiedeperinteiden vastakohtaisuudet, arvostukset ja 

jännitteet näkyvät kirjastoissa. Omalta osaltaan ne 

kuvastavat ”Suomen yliopiston” muutosta toisaalta 

alueelliseksi ja toisaalta kansainväliseksi toimijaksi. 

Kiitän lämpimästi tutkimusmatkaani ohjannut-

ta tieteellistä asiantuntijaryhmää, jonka kaikilla jä-

senillä on omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuva 

vahva asiantuntemus kirja- ja kirjastohistoriasta. 

Kiitän yliopistonlehtori, dosentti Hanna Kuusta, 

ylikirjastonhoitaja (el.), dosentti Eeva-Liisa Lehtosta, 

kirkko- ja kirjahistorian dosentti Tuija Lainetta ja 

kirjastohistorian dosentti Ilkka Mäkistä heidän in-

nostavasta tuestaan erityisesti vuosina, jolloin työni ku
va
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haki muotoaan ja eteni askel askeleelta 1800-luvulta 

nykypäiviin. 

HuK Marja Kosonen on asiantuntevasti koon-

nut tilastoaineiston, laatinut pääosan taulukoista ja 

kuvioista sekä perehtynyt muutoinkin käsillä olevan 

kirjastohistorian tematiikkaan. Lämmin kiitos siitä. 

Parhain kiitokseni Helsingin yliopistolle ja Hel-

singin yliopiston kirjastolle. Emeritussopimus on 

mahdollistanut yliopiston verkon käyttöoikeuden, 

atk-tuen ja osaksi aikaa myös työtilan. Ylikirjas-

tonhoitaja Kimmo Tuominen ja hallintojohtaja 

Esa Hämäläinen ovat suhtautuneet myötämielellä 

tutkimustyöhöni. Kirjaston myöntämä merkittä-

vä tuki useiden vuosien ajan oli tietoasiantuntija 

Eeva-Liisa Viitalan työpanos tutkimushankkees-

sa. Tietotekniikka-asiantuntija Arto Konttinen on 

pitänyt työskentelyvälineeni hyvässä kunnossa. 

Palvelukoordinaattori Maija Väätämöisen apu ku-

vitusta koottaessa on ollut tärkeä. Palvelupäällikkö 

Juha Hannikainen ja asiantuntija Marianne Hir-

vonen yliopiston keskusarkistossa ovat tarjonneet 

asiantuntevaa tukea työlleni. Kansalliskirjaston 

erikoislukusali on ystävällisesti auttanut pöytäkir-

ja-aineistojen käytössä. Suuri kiitos kaikesta tästä 

erinomaisesta yhteistyöstä.

Kiitos kuvamateriaalista Helsingin yliopisto-

museolle, Helsingin kaupunginmuseolle, Museo-

virastolle, Puolustusvoimien kuva-arkistolle sekä 

Helsingin yliopiston viestinnälle, tilahallinnolle ja 

Helsingin yliopiston kirjastolle. 

Käsikirjoitustani on arvioitu sekä anonyymisti, 

että avoimesti. Saamani palaute on sekä nostanut 

uusia näkökohtia esille, että saanut tarkistamaan 

rakennetta, esitystapaa ja johtopäätöksiä. Olen kui-

tenkin luonnollisesti vastuussa sekä kokonaisuu-

desta, että yksityiskohdista ja myös ratkaisuista, 

jotka voivat herättää arvostelua. Olen kiitollinen siitä 

vaivannäöstä ja asiantuntevasta palautteesta, jota 

olen koko käsikirjoituksen osalta saanut professori 

Esko Häkliltä, kirjastoneuvos FL Henni Ilomäeltä, 

tietoasiantuntija Mika Holopaiselta, ylikirjastonhoi-

taja Kimmo Tuomiselta, kirjastonjohtaja (el.) Heli 

Myllykseltä, dosentti Ilkka Mäkiseltä, professori 

Hannu Niemeltä, tietoasiantuntija Eeva Peltoselta, 

professori Eero Puolanteelta, kirjastonjohtaja (el.) 

Tuula Ruhaselta ja professori Timo Vihavaiselta. Kii-

tän kirjastotiloja koskevasta palautteesta tilajohtaja 

(el.) Anna-Maija Lukkaria ja arkkitehti Eija Vuorta.  

Olen kiitollinen haastatteluista ja keskusteluista, 

jotka ovat olleet valaisevia ja syventäneet ymmärrys-

täni kirjastojen vaiheista. Työtäni ovat edesauttaneet 

kirjaston asiantuntijoiden tekemät selvitykset muun 

muassa keskeisten tieteellisten lehtien ilmestymi-

sestä, nimenvaihdoksista ja tilauksista. Olen saanut 

käyttööni valokuvia ja tarvitsemiani muita aineis-

toja. Kiitän lämpimästi kaikkia työstäni kiinnostu-

neita ja siinä eri tavoin auttaneita. Erityisesti ha-

luaisin mainita seuraavat henkilöt: Jukka Englund, 

Maria Forsman, Marja-Liisa Harju-Khadr, Päivi 

Helminen, Marja Hirn, Raisa Iivonen, Eva Isaksson, 

Pälvi Kaiponen, Antti Kivivuori, Sinikka Luokkanen, 

Matti Myllykoski, Jussi Männistö, Teodora Oker-

Blom, Anne Pannula, Virve Parkkinen, Pirjo Raja-

kiili, Liisa Rajamäki, Kaija Sipilä, Henna Sorvali, 

Mervi Vanttola, Veera Ristikartano ja Tiina Äärilä. 

Entistä esimiestäni hallintojohtaja Kari Suokkoa 

kiitokseni ei enää tavoita.

Parhain kiitokseni Suomen Tiedeseuralle apu-

rahasta, joka on edesauttanut osallistumista kir-

jastohistorian kansainväliseen yhteistyöhön sekä 

kotimaisen asiantuntijatuen käyttöön. Ruotsin kan-

salliskirjastosta olen saanut käyttööni kaukolainoja, 
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jotka kirjastojen koronasulun vuoksi olivat Suomesta 

tavoittamattomissa. 

Parhain kiitos Helsingin yliopiston kirjastol-

le julkaisun hyväksymisestä Helda Open Books 

-kokoelmaan.KiitosUnigrafialle,jossataittotyöstä

on vastannut Riikka Hyypiä.  

Helsingin yliopisto on tarjonnut itselleni elä-

mänmittaisen opiskelu-, tutkimus- ja työyhteisön. 

Olen syvästi kiitollinen niistä mahdollisuuksista ja 

haasteista, joita tämä yhteisö perinteineen, jännit-

teineen, tavoitteineen ja persoonallisuuksineen on 

tarjonnut. 

Kiitokseni ei enää tavoita puolisoani Matti Sini-

karaa, joka omalla asiantuntemuksellaan oli tärkeä 

tuki perehtyessäni menneisyyden kohtaloihin. Kiitos 

pojallemme Jukka Sinikaralle, joka on haastanut 

kiinnostaviin väittelyihin, ja pienen pojanpojan 

Tuomon kautta tuonut uuden merkityksen elämään.  

Helsingissä 19. maaliskuuta 2022 

Kaisa Sinikara
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Johdanto 

Tutkimuskohde
Helsingin yliopisto tunnetaan maan vanhimpana 

yliopistona, joka 2000-luvulla on saanut mainetta 

kansainvälisten yliopistorankingien hyvillä sijoituk-

silla. Vähemmän tunnettua on se tietoympäristö, 

jonka tuella akateemista tutkimus- ja koulutustyötä 

on vuosikymmenien mittaan tehty. Tietoympäristön 

käsitteeseen on katsottu kuuluvan ihmiset, sisällöt, 

prosessit ja yhteydet.1 Tietoympäristöllä tarkoitetaan 

tapoja ja saatavilla olevia välineitä tiedon löytämi-

seksi, ymmärtämiseksi ja käyttämiseksi. Käsitettä 

on käytetty eri yhteyksissä tarkasteltaessa sitä mo-

nitahoista muutosta, jonka eri toimijat kohtaavat 

digitaalisessa ympäristössä. Kirjastojen muutosta 

digitaalisessa ympäristössä on käsitelty runsaas-

ti.2 Vaikka tietoympäristön käsitettä on käytetty 

ennen kaikkea viime vuosikymmenien muutosten 

kuvaamiseen, se tarjoaa myös näkökulman kysyä, 

millaisia mahdollisuuksia tutkijalla ja opiskelijalla 

oli käytössään vuosisata sitten.  

Tietoympäristön käsite antaa lähinnä viiteke-

hyksen tarkastella tieteellisen työn edellytysten 

muutoksia aluksi Keisarillisessa Aleksanterin yli-

opistossa ja sittemmin Helsingin yliopistossa. Tässä 

tutkimuksessa kohteena ovat erityisesti parin sadan 

vuoden kuluessa muotoutuneet Helsingin yliopis-

ton oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien toimesta 

syntyneet kirjastot. Tutkimuksen ja opiskelun tie-

toympäristöön kuuluivat myös tieteelliset seurat, 

joita syntyi 1820-luvulta lähtien julkaisukanaviksi ja 

kirjallisuuden vaihdon välineiksi. Niitä tarkastellaan 

yliopiston kirjastotoiminnan näkökulmasta. 

Vaikka kirjaston merkitys näyttää varsin kes-

tävältä, kirjastopalvelut ovat kokeneet huomattavia 

muutoksia ajan kuluessa. Tämä tutkimus ajoittuu 

1820-luvulta 2010-luvulle. Vuonna 1828 Keisarilli-

nen Aleksanterin yliopisto muutettiin uuteen pää-

kaupunkiin Helsinkiin sen jälkeen, kun tulipalo oli 

edellisenä vuonna tuhonnut Turun Akatemian tilat 

ja kokoelmat. Yliopiston Yleisen kirjaston oli koot-

tava uudelleen tieteellisessä työssä tarvittava kirjal-

lisuus ja tuhoutunut kansalliskirjallisuus. Resurs-

sien niukkuus ja tieteiden erikoistuminen alkoivat 

eriyttää kirjastopalveluja kahdeksi uomaksi. Yleisen 

kirjaston rinnalle alettiin luoda laitos- ja seminaari-

kirjastoja. Niiden jatkuvaa lisääntymistä voi kuvata 

orgaanisena kasvuna, joka tieteiden erikoistumisen 

tuloksena synnytti Helsingin yliopistoon lähes 180 

erillistä kirjastoa. Tarkastelun päätöskohtia ovat 

uuden Helsingin yliopiston kirjaston perustami-

nen ja yliopiston uuden pääkirjaston valmistuminen 

2010-luvulla, mikä mahdollisti keskustakampuksen 

kirjastojen kokoamisen yhteisiin tiloihin.

Tutkimaani kokonaisuuteen kuuluvat lääke- ja 

luonnontieteiden, maatalous-, metsä- ja biotietei-

den, teologisen, oikeus- ja valtiotieteellisen sekä 

kasvatustieteiden tieto- ja kirjastopalvelut mutta 

myös ne lukuisat humanististen tieteiden kirjastot, 

jotka syntyivät laitosten omasta toimesta. Useim-

pien tiedekuntien oman kirjastopalvelun synty on 

ajoitettavissa yli sadan vuoden, jopa 170 vuoden 

päähän. Vuonna 2010 perustetun uuden Helsingin 

yliopiston kirjaston historia ulottuu yhtä kauas kuin 

siihen liitettyjen vanhimpien yksiköiden historia. 
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Tiedekunta- ja laitoskirjastojen vaiheita tun-

netaan niukasti, sillä aiemmassa tutkimuksessa ne 

on sivuutettu lähes kokonaan. Helsingin yliopiston 

historiassa (1990) professori Matti Klinge käsittelee 

otsikon Kirjastot alla nykyisen Kansalliskirjaston 

(silloisen Helsingin yliopiston kirjaston) vaiheita 

ja sivuuttaa tiedekuntien kirjastot yhteensä puolen 

sivun kuvauksella.3 Kansalliskirjaston historian 

kirjoittaja FT Rainer Knapas käsittelee vuonna 

2012 ilmestyneessä ansiokkaassa teoksessaan Tie-

don valtakunta seminaari- ja tiedekuntakirjastoja 

kahden sivun verran. Luonnon- ja lääketieteellis-

ten laitoskirjastojen synty jo ennen humanistisia 

seminaarikirjastoja jää tunnistamatta niin Kna-

pakselta kuin professori Päiviö Tommilalta.4 Kan-

salliskirjaston historian lukijalle käsitys Helsingin 

yliopiston kirjastopalvelujen kokonaisuudesta jää 

varsin hämäräksi etenkin, kun Knapas kirjoittaa 

yliopiston perustaneen vuonna 2010 uuden kirjas-

tohallinto-osaston nimeltään Helsingin yliopiston 

kirjasto. Hän tulkitsee konsistorin päätöksen, joka 

koski uuden kirjaston nimeämistä Helsingin yli-

opiston kirjastoksi, aiheuttaneen ongelmia kyseisen 

nimen ”yksiselitteiselle haltijalle” (vuodesta 2006 al-

kaen Kansalliskirjasto) mutta jättää mainitsematta, 

että organisaatiomuutoksessa luotiin laajuudeltaan 

Kansalliskirjastoa vastaava Suomen suurin yliopis-

tokirjasto. Kirjasto ei myöskään sijaitse pelkästään 

Kaisaniemenkadulla vaan yliopiston kaikilla kam-

puksilla ja verkossa.5 Tiedekuntien historiikeissa 

kirjastoja käsitellään niukasti; laajemmissa histo-

rioissa, kuten vaikkapa maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan historiassa kuvataan kuitenkin myös 

alan kirjastoja. 

Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut 

eroavat muista Suomen yliopistokirjastoista paitsi 

varhaisen historiansa vuoksi, olihan kyseessä maan 

ainoa yliopisto aina 1900-luvun alkupuolelle saak-

ka, myös siitä syystä, että tiedekuntien kirjastojen 

lisäksi yliopiston yhteydessä toimii myös Kansallis-

kirjasto. Turun Akatemian aikana se oli yliopiston 

ainoa merkittävä kirjasto. Keisarillisen Aleksanterin 

yliopiston aikana se oli yliopiston Yleinen kirjasto 

ja edelleen 1900-luvulla kansalliskirjastotehtävien 

ohella yliopiston pääkirjasto. Sen rinnalle professorit 

alkoivat koota oppiaineidensa käyttöön kirjallisuutta 

ja kausijulkaisuja 1800-luvun keskivaiheilta alkaen. 

Kansalliskirjaston ja pääkaupunkiyliopistojen 

kirjastopalvelujen suhde on ollut keskustelujen ja 

muutosten kohteena kaikissa Pohjoismaissa 1970-lu-

vulta lähtien. Yhteistä kansalliskirjastoille on ollut 

vapaakappaleoikeus, laajat vanhat kokoelmat ja nii-

den merkitys erityisesti humanistisille tieteille. Myös 

Helsingin yliopistossa yliopiston kirjastopalvelujen 

suhde kansallisiin vastuisiin on ollut vuosikymme-

nien ajan keskustelujen ja suunnittelun kohteena.

Pohjoismaissa on päädytty erilaisiin ratkaisui-

hin, joko integroiden tai erottaen kansalliskirjaston 

ja pääkaupungin yliopiston kirjastopalvelut. Islan-

nissa kirjastopalvelut integroitiin yhdeksi organi-

saatioksi, Kansallis- ja yliopistokirjastoksi. Myös 

Tanskassa Kööpenhaminan yliopiston tiedekuntien 

ja laitosten kirjastot liitettiin Kuninkalliseen kirjas-

toon vuonna 2007 kuitenkin niin, että yliopistoa 

palvelevalle kirjastokokonaisuudelle nimettiin oma 

ylikirjastonhoitaja. Ruotsissa ja Norjassa vastaavat 

palvelut ja organisaatiot sen sijaan erotettiin toi-

sistaan.6 Vuonna 1971 Tukholman yliopiston kon-

sistori päätti hajasijoituksesta huolimatta yhdistää 

yliopiston piirissä toimivat kirjastot yhdeksi organi-

saatioksi. Aiempi sidos Kuninkaalliseen kirjastoon 

päättyi korkeakoulureformin (1977) yhteydessä, 
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ajan professorit ja muu opetushenkilökunta. Keitä 

olivat nämä ensimmäiset toimijat, joiden aikana 

laitos- ja seminaarikirjastoja perustettiin tai julkai-

suja alettiin koota omaksi laitoskirjastoksi? Mieltä 

kiehtovat myös kriisi- ja käännekohdat, jotka voivat 

suunnata kehitystä uusille urille mutta myös aiheut-

taa kaaosta. Tutkimuskysymysten täsmentämisessä 

sain tukea tieteelliseltä asiantuntijaryhmältä, jonka 

kaikilla jäsenillä oli kokemusta nimenomaan kirja- 

ja kirjastohistoriasta.

Tutkimuskysymykset 

Akateemiset tutkijat ja opettajat kokosivat perintei-

sesti omia kotikirjastoja, jotka saattoivat olla varsin 

laajoja. 1800-luvulla luodut tieteelliset seurat alkoi-

vat koota kirjastoja sen ohella, että useilla oli julkai-

sutoimintaa. Milloin ja miksi yliopiston oppiaineet, 

laitokset ja tiedekunnat alkoivat koota kirjallisuutta 

ja kausijulkaisuja omaan käyttöönsä siinä määrin 

systemaattisesti, että asiasta raportoitiin yliopiston 

johdolle ja toimintakertomuksiin? Oliko kyseessä 

erityisesti Helsingin yliopistoon liittyvä vai kan-

sainvälinen toimintamalli? Keitä olivat ne henkilöt, 

jotka vaikuttivat tiedekuntien piirissä kirjastojen 

perustamiseen? 

Laitos- ja seminaarikirjastot luotiin yliopiston 

Yleisen kirjaston (sittemmin HYK ja Kansalliskir-

jasto) rinnalle. Miten näiden työnjako ja yhteistyö on 

vaikuttanut kirjastolaitoksen kehitykseen eri aikoi-

na? Kokonaiskuvaa akateemisten työskentelyedelly-

tysten kehityksestä Helsingin yliopistossa pyritään 

hahmottamaan tarkastelemalla kirjallisuuskoko-

elmien, palvelujen ja voimavarojen jakautumista 

HYK:n ja yliopiston muun kirjastolaitoksen kesken. 

kun kirjastosta tuli itsenäinen Tukholman yliopis-

tokirjasto. Uusi pääkirjasto nousi Frescatin yliopis-

tokampukselle 1983.7 Oslon yliopiston kirjastosta 

tuli 1800-luvun alkupuolella kansalliskirjasto. Se 

sai hallitsevan aseman maan kirjastojen joukos-

sa. Parlamentin päätöksellä (1984) kirjasto jaettiin 

yliopiston kirjastoon ja kansalliskirjastoon. Käy-

tännössä päätöksen toimeenpano vei aikaa, kunnes 

Oslon yliopiston kirjasto jaettiin 1994 kahteen osaan, 

joista toisesta muodostettiin uusi Kansalliskirjaston 

Oslon yksikkö (toinen osa Kansalliskirjastoa toimii 

Mo i Ranassa). Viisi vuotta myöhemmin kokoelmat 

erotettiin fyysisesti toisistaan, ja Oslon yliopiston 

kirjasto muutti Blindernin yliopistokampukselle.8 

Kansalliskirjaston ja maan yliopistokirjastojen 

suhde Suomessa on ollut yhteistyöhakuinen erityi-

sesti niiden hyötyjen vuoksi, joita yhteistyö on tuot-

tanut. Naapurimaassa Ruotsissa Kansalliskirjaston 

ja yliopistokirjastojen suhteessa on ollut jännitteitä 

siksi, että yliopistokirjastot ovat korostetusti prio-

risoineet omien kehysorganisaatioidensa tavoitteita 

ja toimintaa.9 

Vaikka tutkimustyön käynnistyessä tiedossani 

oli yleinen kehys Helsingin yliopiston kirjastojen 

kehityksestä ja kohtuullisen hyvä käsitys viime vuo-

sikymmenistä, en tuntenut eri tieteenalojen kirjasto-

jen varhaisvaiheita. Aiempi tutkimus ei tuonut valoa 

asiaan, sillä sitä ei juurikaan ollut. Olin tuntemat-

toman äärellä. Olen antanut oman kiinnostukseni 

ohjata tutkimuskysymysten asettelua. Kirjastojen 

määrä ja tieteenalojen moninaisuus rajoittavat mah-

dollisuuksia syventyä yksityiskohtiin. 

Olen pyrkinyt tunnistamaan, mistä ja milloin 

kirjastot saivat alkunsa ja milloin havaittavia kään-

nekohtia tapahtui. Tiedämme, että yliopiston lukuis-

ten kirjastojen toimijoina olivat vuosikymmenien 
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rehtorille, ja jonka avulla yliopisto raportoi toimin-

nastaan rahoittajalleen. Ensimmäiset latinankieliset 

kertomukset 1828–1847 ovat melko suppeita. Ruot-

sinkieliset toimintakertomukset vuosina 1848–1902 

sisältävät runsaasti ja paikoitellen hyvinkin seik-

kaperäistä tietoa, kuten laitosten tilaamien lehtien 

nimiä. Lukuvuodesta 1902–1903 lähtien rehtorin-

kertomukset on julkaistu suomenkielisinä. Auto-

nomian ajan kertomukset ovat sekä raportointeja, 

että perusteluja Venäjän ylempiä viranomaisia var-

ten. Perustelutehtävä näkyy muun muassa niissä 

lukuisissa kohdissa, joissa valitetaan tilanahtautta 

ja uusien tilojen ja resurssien puutetta. Ajanjakson 

1828–1960 osalta nojaudun ensisijaisesti rehtorin 

kertomuksiin ja tiedekuntakokousten pöytäkirjoi-

hin. Muita lähteitä on niukasti muun muassa siitä 

syystä, että kirjastoja hoidettiin sivutoimisesti, eikä 

tilastotietoa koottu muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Tältä ajalta on myös vähän laitos- ja 

seminaarikirjastoja koskevia kirjoituksia. Rehto-

rinkertomukset muodostavat suhteellisen kattavan 

lähdesarjan kirjastojen perustamisesta, toiminnan 

vakiintumisesta ja palvelumuotojen muutoksista. 

Rehtorinkertomukset eivät kuitenkaan täytä kaikkia 

tiedontarpeita. Tiedekuntien pöytäkirja-aineistoissa 

on nähtävissä laajemmin tapahtumasarjoja, joiden 

pohjalta raportit rehtorille on laadittu. Tästä syystä 

tiedekuntakokousten pöytäkirjoja on käytetty erityi-

sesti käännekohtien, kuten perustavien muutosten 

ja kirjastonhoitajanimitysten tarkasteluun. 

Korkeakoulusuunnittelu samoin kuin kirjas-

tosuunnittelu voimistuivat 1960-luvulta alkaen. 

Tästä alkaen onkin käytettävissä huomattavasti 

runsaammin kirjastotoimintaan liittyvää asiakir-

ja-aineistoa. Keskeisiä arkistolähteitä ovat yliopis-

ton kirjastotoimikunnan pöytäkirjat ja selvitykset, 

Millä tavoin ja miksi kirjastopalvelut ja niiden 

käyttötavat ovat muuttuneet ajan kuluessa? Mitkä 

tekijät ovat erityisesti vaikuttaneet tietoympäristön 

muuttumiseen? Millaisia syitä tiedekuntien erilai-

siin malleihin on löydettävissä?

Kirjastojen vakiintuessa ja laajetessa niiden 

hoitaminen vaati työtä. Miten kirjastojen hoito eri 

aikoina on järjestetty? Missä vaiheessa niiden hoita-

minen siirtyi alan koulutuksen saaneen päätoimisen 

henkilökunnan vastuulle? Onko tiedekuntien välillä 

tunnistettavissa eroja? Millaisia vaikutuksia päätoi-

misella henkilökunnalla on ollut kirjastoihin?

Kirjastotilojen niukkuus nousi kokoelmien 

kasvaessa merkittäväksi ongelmaksi. Millaisia 

tilaratkaisuja yliopisto on eri vaiheissa tarjonnut 

kirjastopalvelujen käyttöön? Onko tilojen käyttö-

tarkoituksessa nähtävissä muutoksia?

Millaisia kansainvälisiä vaikutteita on eri aikoi-

na tunnistettavissa Helsingin yliopiston kirjastojen 

kehityksessä? 

Keskeinen lähdepohja 

Tutkimuksen käynnistyessä lähdepohjan kartoitta-

minen vei aikaa, sillä arkistotietoa on vaihtelevasti 

ajalta, jolloin kirjastoja hoidettiin sivutoimisesti. 

Osa aineistoista löytyi tiedekuntien tai laitosten 

arkistoista, osa koottuna mutta järjestämättä Hel-

singin yliopiston pääarkistosta, osa taas Helsingin 

yliopiston kirjaston eri toimipisteistä ja Kansalliskir-

jastosta. Keskeisin menetelmä erityisesti varhaisten 

vaiheiden osalta on tallennettujen arkistoaineistojen 

analysointi lähdekriittisiä menetelmiä soveltaen. 

Tärkeimmäksi lähdesarjaksi osoittautui Helsingin 

yliopiston toimintakertomus, ns. rehtorin kertomus, 

johon on koottu tiedekuntien ja laitosten raportointi 
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omaehtoisesti on laajentunut lukuisiksi erillisiksi 

yksiköiksi mutta sittemmin koottu aluksi kampuk-

sittain, sitten yhteen kokonaisuuteen, on ollut haas-

tavaa. Erityisen hankalaa on ollut valita rakenne, 

joka valaisisi sekä eri tiedekuntien omien kirjastojen 

kehitystä ja yliopiston kirjastojen kokonaiskehitystä, 

että kirjastopalvelujen yleistä muutosta. Olen pyr-

kinyt tunnistamaan kunkin tieteenalan keskeisten 

kirjastojen varhaisvaiheet, niiden perustamiseen 

johtaneita syitä sekä niitä kohdanneet keskeiset 

muutokset, vaikka kaikkien laitoskirjastojen käsit-

tely onkin tässä yhteydessä mahdotonta. Olen pää-

tynyt jäsentämään tarkastelun neljään pääjaksoon. 

Ensimmäisen pääluvun kohteena on Turun 

Akatemiasta periytyvien tieteenalojen laitos- ja 

seminaarikirjastojen perustaminen Keisarilliseen 

Aleksanterin Yliopistoon. Toinen pääluku käsittelee 

sekä tieteenaloiltaan, että opettaja- ja opiskelija-

määriltään laajenevan Helsingin yliopiston aikaa 

1960-luvulle saakka; tuona aikana perustettiin yhä 

uusia oppiaineita, laitoksia ja kirjastoja, joita useim-

miten hoidettiin sivutoimisesti. Tähän ajanjaksoon 

mahtui myös pula-ajan ja maailmansodan kaltaisia 

murroskausia. 

1960-luku näyttää muodostavan käännekohdan, 

jolloin kirjastotyö tiedekunnissa alkoi ammattimais-

tua, tehtiin ensimmäinen kokonaiskartoitus kirjas-

tolaitoksesta, ja opetusministeriön korkeakouluohja-

us voimistui. Kolmas pääluku käsittelee 1960-luvun 

lopulta käynnistyneitä pyrkimyksiä systemaattiseen 

kirjastopalvelujen kehittämiseen kohti suurempia 

yksiköitä ja kirjastojen yhdistämiseen Helsingin 

yliopiston kirjasto-organisaatioksi. Kiinnostavia ky-

symyksiä ovat, miksi pari ensimmäistä vuosikym-

mentä johti yhdistymisten sijasta yliopiston sisäiseen 

polarisaatioon, ja miksi puolestaan kirjastolaitoksen 

kirjastojen vuosikertomukset, tiedekuntien ja luotta-

muselinten pöytäkirjat sekä tieteellisten kirjastojen 

tilastot. Kirjastoalan lehtiin, kuten 1960-luvun lo-

pulla perustettuun Suomen tieteellisen kirjastoseu-

ran jäsenlehteen Signumiin sekä Helsingin yliopis-

ton kirjaston tiedotuslehteen sisältyy ajantasaista 

uutisointia ja keskustelua. 

Varsinaisten arkistolähteiden lisäksi ja niitä 

laajemmin suunnittelua, alan koulutusta ja kan-

sainvälistä yhteistyötä 2000-luvulla on uutisoitu 

ajantasaisesti muun muassa Helsingin yliopiston kir-

jastojen verkkolehdessä Verkkarissa, jonka vuosina 

2000–2015 julkaistut 1700 kirjoitusta on tallennettu 

yliopiston digitaaliseen arkistoon HELDAan.10 Verk-

karin tilalle ovat sittemmin tulleet blogit ja muut kir-

jaston viestintäkanavat. Arkistolähteitä täydentävät 

avainhenkilöiden haastattelut ja sähköpostiviestit 

sekä kirjoittajan henkilökohtaiset muistiinpanot. 

Oman haasteensa 1990–2010-lukuja tutkittaessa 

luovat eri tavoin tallennetut digitaaliset tiedostot, 

joiden säilytyksessä on käytetty erilaisia, osin puut-

teellisia ratkaisuja. Linkit lähteisiin, jotka ovat olleet 

tietoverkon kautta saatavilla vain pari vuotta sitten, 

eivät enää aina toimi. Kokonaiskuvaa täydennetään 

Helsingin yliopistoa ja tieteellisiä kirjastoja koske-

villa tutkimuksilla ja historiikeilla, lehtiartikkeleilla 

ja muilla kirjallisilla aineistoilla, jotka on mainittu 

kirjallisuusluettelossa. Kun tehtäväni on tiedekun-

tien piirissä toimivien kirjastojen, ei niinkään eri 

tieteenalojen tutkimus, nojaudun taustoittavassa 

aineistossa aiempaan tutkimukseen. 

Oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien kirjas-

tojen kehitys valaisee osaltaan yliopiston sisäistä 

dynamiikkaa, tieteenalojen erikoistumista, kiis-

toja ja arvojen eroavuuksia eri toimijoiden välillä. 

Tiiviin historian kirjoittaminen toiminnosta, joka 
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Helsingin yliopiston piirissä toimivien 
kirjastojen nimimuodot

Kansalliskirjastosta ja Opiskelijakirjastosta on jul-

kaistu laajat tutkimukset 2010-luvulla. Kansallis-

kirjaston rooli kansallisena instituutiona on edel-

leen voimistunut, vaikka se hallinnollisesti kuuluu 

Helsingin yliopistoon erillislaitoksena. Jonkin ver-

ran päänvaivaa on aiheutunut siitä, että nykyisen 

Kansalliskirjaston nimi oli vuoteen 2006 saakka 

sama kuin vuonna 2010 perustetun uuden Helsingin 

yliopiston kirjaston nimi. Kun yliopiston konsisto-

ri päätti nimestä 2009, Kansalliskirjasto ennakoi 

lausunnossaan, että nimien samankaltaisuus ai-

heuttaisi sekaannuksia. Konsistori halusi kuitenkin 

katsoa tulevaisuuteen ja uskoi mahdollisten ongel-

mien ratkeavan nimien vakiintuessa. 

Olen tässä yhteydessä pyrkinyt ratkaisemaan 

sekaannusten mahdollisuutta käyttämällä nykyi-

sestä Kansalliskirjastosta seuraavia nimimuotoja: 

1928–1918 Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston 

Yleinen kirjasto tai lyhyemmin Yleinen kirjasto ja 

vuosina 1919–2005 HYK sekä 2006 alkaen Kan-

salliskirjasto. Vaikka ratkaisu jättää osin varjoon 

kirjaston moninaiset roolit, esimerkiksi tehtävän 

yliopiston pääkirjastona, olen selkeyden vuoksi tyy-

tynyt kyseisiin nimiin varsinkin, kun pääpaino tässä 

tutkimuksessa on yliopiston toisessa, tiedekuntien ja 

laitosten toimesta syntyneessä kirjastokokonaisuu-

dessa. Nimi HYK on ollut varsin yleisesti käytössä.  

Pääosin tiedekuntien ja laitosten toimesta syn-

tyneiden kirjastojen kokonaisuudesta käytän ni-

mimuotoa Helsingin yliopiston kirjastot tai Helsin-

gin yliopiston kirjastot-kokonaisuus vuoteen 2009 

saakka. Vuodesta 2010 alkaen kirjaston nimi on 

Helsingin yliopiston kirjasto. Tästä kokonaisuudesta 

käytetään tarvittaessa kirjaston englanninkielistä 

merkittävät rakenteelliset muutokset alkoivat toteu-

tua 1990–2000-luvuilla? 

Kun edelliset pääjaksot keskittyvät kirjastojen 

perustamiseen ja uudelleen organisointiin Helsingin 

yliopistossa, neljäs pääluku pureutuu kirjastotoimin-

nan sisäisiin muutostekijöihin. Tilastotiedon avulla 

pyritään luomaan kokonaiskuva muutostrendeistä 

aikana, jolloin kirjastoihin tuli enenevästi yhtenäis-

täviä tekijöitä kirjastosuunnittelun ja tietoyhteiskun-

takehityksen myötä. Vertailukohdan tiedekuntien 

piirissä syntyneelle kirjastokokonaisuudelle antaa 

pääkirjastona toiminut HYK/Kansalliskirjasto. Pää-

luvussa pohditaan kirjastokokoelmien, -palvelujen, 

-henkilöstön ja -tilojen kehitystä tietoympäristön ja 

rakenteiden muuttuessa.  

Pyrkiessäni selkeyteen olen valinnut nykyisen 

rakenteen tietoisena sen ongelmista. Rakenteellisten 

ja toiminnallisten muutosten jakaminen kahteen eri 

päälukuun himmentää niiden sisäistä kytkeytymistä 

yhteen muutosaaltona, joka samoihin aikoihin johti 

sekä toiminnallisiin, että rakenteellisiin muutoksiin. 

Valittuun rakenteeseen sisältyy väistämättä myös 

päällekkäisyyttä. Se antaa kuitenkin mahdollisuu-

den käsitellä yksityiskohtaisemmin kirjastopalvelu-

jen ja voimavarojen sisäisiä kehitystrendejä. Toivon, 

että käsillä oleva työ voisi toimia lähtökohtana uu-

sille tutkimuksille.   

Kirjastojen keskeisistä viran- tai toimenhaltijois-

ta on koottu asianomaisiin yhteyksiin tiiviit katsauk-

set sen lisäksi, että liitteissä on luettelot kirjastojen 

esimiehistä, johto- tai neuvottelukuntien puheenjoh-

tajista ja viranhaltijoista. Toisin kuin useilla muilla 

akateemisilla aloilla, kirjastonhoitajista ei ole koottu 

matrikkeli- tai vastaavia tietoja 1980-luvun jälkeen. 
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vaatima tekninen laatu, kaikista kirjastoista ei ole 

samassa määrin kuvitusta. Uusin kuvamateriaali 

on Helsingin yliopiston kirjaston kuva-arkistosta, 

yliopiston Uni Material Bankista ja joitakin tekijän 

omista kuvakokoelmista. 

Aiemmasta 
kirjastohistoriallisesta 
tutkimuksesta
Yliopistokirjastojen kehitystä on käsitelty niukasti 

suomalaisten yliopistojen ja tieteen tutkimuksissa. 

Suomen tieteellisten kirjastojen historiaa ei myös-

kään ole kirjoitettu. Helsingin yliopiston kirjastolai-

toksesta on julkaistu kaksi aiempaa historiateosta: 

Rainer Knapaksen Tiedon valtakunnassa: Helsingin 

yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640–2010 

(2012) sekä Hanna Kuusen Lainatut, viivatut, ten-

tityt: Ylioppilaskunnan kirjasto / Helsingin yli-

opiston opiskelijakirjasto 1858–2009 (2011). Mitä 

uutta tämä tutkimus tuo edellisiin historiateoksiin 

verrattuna? Rainer Knapas paneutuu teoksessaan 

alkuaan yliopiston universaalikirjastona toimineen 

kirjaston historiaan. Jo 1900-luvun alussa tämä 

rooli heikkeni tiedekuntien ja laitosten perustaessa 

omia kirjastojaan: kokoelmien humanistinen pai-

notus voimistui. Sittemmin tehtävä kansallisena 

instituutiona korostui siinä määrin, että kirjasto sai 

vuonna 2006 nimen Kansalliskirjasto. Tiedekun-

tien seminaari- ja laitoskirjastot eivät ole koskaan 

kuuluneet HYK/Kansalliskirjaston organisaatioon. 

Hanna Kuusen historiateos valaisee opiskeli-

joita 150 vuoden ajan palvelleen kirjaston vaiheita. 

Ylioppilaskunnan kirjasto muodostettiin 1858 ko-

koamalla osakuntien toimesta syntyneet kirjastot 

lyhennettä HULib. Lyhenteiden käytöstä sovittiin 

Kansalliskirjaston ja uuden Helsingin yliopiston 

kirjaston kesken 2009–2010. Yliopiston eri kirjasto-

jen nimimuodot ovat muuttuneet vuosikymmenien 

kuluessa osaksi seuraten tiedekuntien ja laitosten 

nimimuutoksia, osaksi organisaatiomuutosten myö-

tä. Kirjastotilastoissa käytetyt nimet ja lyhenteet 

löytyvät lyhenteiden luettelosta. 

Taulukot, kuviot ja kuvitus

Marja Kosonen on koonnut tilastotiedot ja kirjoit-

tanut liitteenä 7 olevan katsauksen kirjastotilasto-

jen muutoksiin. Hän on laatinut kootun aineiston 

pohjalta pääosan taulukoista ja kuvioista. Ennen 

tilastotietokannan perustamista (2002) julkais-

tujen tilastotietojen kokoaminen on vaatinut sekä 

varsin huomattavan työmäärän, että kokemuksen 

tuomaa tietoa tilastojen tulkinnasta. Tilastotaulukot 

on yleensä esitetty yliopistotasolle tai kampuksittain 

koottuina. Vaikka näin menetetään tiedekuntakoh-

taista tarkkuutta, muutosten trendi havainnollistuu. 

Kirjastotilastojen esittäminen kampuksittain mah-

dollistaa vertailun pääaloittain. 

Kuvitusta on saatu Yliopistomuseosta, Mu-

seovirastosta, Kaupungin museosta ja Puolustus-

voimien kuva-arkistosta sekä Helsingin yliopiston 

kuvapankista ja Helsingin yliopiston kirjaston ku-

vakokoelmista. Kaikki nämä ovat julkaisseet kiin-

nostavaa kuvitusta verkossa saataville, osa myös 

varustettuna CC BY 4.0-lisenssillä, mikä mahdol-

listaa monipuolisen kuvien käytön. Yliopistomuseo 

on ystävällisesti antanut pyydettäessä luvan kuvien 

käyttöön. Tiedekuntien kirjastojen arkistoissa on 

vaihtelevassa määrin valokuvia. Kun sisällön lisäk-

si kuvien valintaan on vaikuttanut julkaisemisen 
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yliopiston kirjaston synty ja sen ensimmäiset 

vuosikymmenet.20 Vuonna 2010 ilmestyi Turun 

kauppakorkeakoulun historiikki.21 Riitta Mäkinen 

ja Ilkka Mäkinen kartoittivat tieteellisten kirjas-

tojen kehityskulkuja kyselyllään eläkkeellä oleville 

kirjastonjohtajille 2001.22 

Yleisten kirjastojen historia kokonaisuutena on 

herättänyt laajempaa kiinnostusta. Niiden kehitystä 

1890-luvulta 1920-luvulle tutki väitöskirjassaan Pir-

jo Vatanen.23 Ilkka Mäkisen toimittama laaja Kirjas-

tojen vuosisata (1999) käsittelee yleisten kirjastojen 

historiaa 1900-luvulla.24 Ilkka Mäkisen tuotannosta 

huomattava osa käsittelee yleisiä kirjastoja koskevia 

kysymyksiä. Helsingin kaupunginkirjastosta on teh-

ty kaksikin mittavaa tutkimusta: Sven Hirnin Kan-

sankirjastosta kaupunginkirjastoksi (1860–1940)25 

ja Mikko Laakson Kansanvalistajasta kansalaisten 

olohuoneeksi (1940–2005).26 

Pohjoismaissa vertailukohtia on löydettävissä 

vanhimmista yliopistokirjastoista, joiden organisaa-

tio on muotoutunut samankaltaiseksi kuin Helsin-

gin yliopistossa. Tällaisia ovat Uppsalan (yliopisto 

perustettiin 1477 ja kirjasto 1620) ja Lundin (1666) 

yliopistokirjastot, jotka on perustettu saman vuosi-

sadan aikana kuin Turun Akatemian kirjasto (1640). 

Kiinnostavia ovat myös Tukholman yliopiston kir-

jaston ja Ruotsin Kuninkaallisen kirjaston vaiheet, 

joissa eriytymiskehitys osuu samaan ajanjaksoon, 

jolloin Helsingin yliopistossa käynnistyi kirjastolai-

toksen suunnittelu.27 

Britannian kirjastohistoriasta on syytä nostaa 

esille vuonna 2006 ilmestynyt sarja The Cambrid-

ge History of Libraries in Britain and Ireland (1: 

To 1640; 2: 1640–1850, 3: 1850–2000).28 Kirjoi-

tuskokoelma havainnollistaa Britannian yliopis-

to- ja kirjastomaailman kehitystä neljänä aaltona. 

yhteiseen organisaatioon, joka 1970-luvulla liitettiin 

HYK:n osastoksi mutta irrotettiin pari vuosikym-

mentä myöhemmin omaksi erillislaitoksekseen. 

Kirjastosta tuli osa vuonna 2010 perustettua uutta 

Helsingin yliopiston kirjastoa. Esko Häklin tutkimus 

Ylioppilaskunnan kirjaston vaiheet (1968) käsittelee 

kirjastoa sen alkuvaiheista vuoteen 1967.11 

Muut suomalaiset yliopistot kirjastoineen on 

perustettu tai muutettu korkeakouluksi 1900-luvun 

aikana. Niiden vaiheissa on löydettävissä saman-

kaltaisuutta Helsingin yliopiston kanssa erityisesti 

ajalta, jolloin kirjastojen yhteistyö voimistui. Turun 

yliopiston kirjaston vaiheista 1917–1969 kirjoittivat 

vuonna 1970 Saini Laurikkala ja Eero K. Neuvo-

nen.12 Tieteellisten kirjastojen vaiheita käsitelleistä 

historiikeista13 on mainittava Eeva-Liisa Lehtosen 

Kauppasivistyksen muistista virtuaalikirjastoksi: 

Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 1911–1996 

(1996).14 Professori Mauno Jokipiin kirjoittama his-

toriikki Jyväskylän tieteellinen kirjastotoimi 85 

vuotta (1997) perustui kirjaston 85-vuotisjuhlassa 

pidettyyn esitelmään.15 100-vuotista toimintaansa 

Jyväskylän yliopiston kirjasto juhlisti artikkeliko-

koelmalla Kirjasto keskellä kampusta (2012).16 Elin 

Törnudd kuvasi Suomen teknillisen keskuskirjaston 

150 vuotta julkaisussaan 1998.17 Hankenin kirjaston 

90 vuoden mittaista taivalta käsiteltiin teoksessa 

Handskrivna kataloger och metadata: Svenska 

handelshögskolans bibliotek 1909–1999. Myös 

Oulun yliopiston ja Joensuun yliopiston kirjasto-

jen vaiheista on kirjoitettu 1990–2000-luvuilla.18 

Ari Lindström käsitteli Tampereen yliopiston 80 

toimintavuotta kirjassaan Kirjakaapista asiakkaan 

pöydälle (2005).19 Kuopion yliopiston kirjaston 40 

toimintavuodesta kirjoitti Riitta Huuhtanen 2006 

teoksessa Tiedelaakson tiedonhakua - Kuopion 



22 | TiedeyhTeisön kumppanina

1600–1700-lukujen aikana. Tieteen kehitys 1800-lu-

vun jälkipuoliskolta lähtien vaikutti voimakkaasti 

myös kirjastoihin: muun muassa kausijulkaisu-

jen määrä kasvoi sadasta nimekkeestä yhdeksään 

tuhanteen vuosien 1820 ja 1880 välisenä aikana. 

Amerikkalainen tiedeyliopisto omaksui malleja 

Saksasta. Kiinnostusta on herättänyt myös henki-

löhistoria, kuten vaikkapa Harvardin ja Columbian 

yliopistokirjastoja 1900-luvun taitteessa uudistaneet 

kirjastonjohtajat. Toisen maailmansodan jälkeinen 

aika, samoin kuin teknologian kehitys 1970-luvul-

ta lähtien on merkinnyt voimakasta kokoelmien ja 

kirjastojen kasvukautta.32 Digitaalinen murros on 

leimannut 2000-lukua niin USA:n akateemisissa 

kirjastoissa kuin kautta maailman.33

Suomalaista ja kansainvälistä kirjastohistorial-

lista aineistoa käytetään tässä tutkimuksessa vertai-

lukohtana Helsingin yliopiston kirjastokehitykselle 

yleisten kehityslinjojen tunnistamiseksi. 

Tutkijan rooli 
tutkimuseettisenä 
kysymyksenä 
Menneisyyden tutkijan on arvioitava myös omaa 

rooliaan erityisesti silloin, kun tutkii organisaatiota, 

jonka jäsen on ollut. Olen työskennellyt Helsingin 

yliopistossa yli 40 vuotta erilaisissa tehtävissä: opis-

kelijana, kirjastoavustajana, tutkimusavustajana, 

tuntiopettajana, vs. opintosihteerinä, kirjastonhoi-

tajana, rehtorinviraston suunnittelijana, tutkimus-

projekteissa tutkijana, HYK:n osastopäällikkönä, 

Opiskelijakirjaston johtajana, yliopiston tieto- ja 

kirjastopalvelujen kehittämisjohtajana ja toimiala-

johtajana sekä ylikirjastonhoitajana. 

Ensimmäiseen aaltoon kuuluivat arvostetuimmat 

1200–1300-luvuilla perustetut Oxford ja Cambrid-

ge, samoin kuin Skotlannissa 1400–1500-luvuilla 

perustetut Glasgow’n, Aberdeenin ja Edinburghin 

yliopistot. Toinen perustamisaalto ulottuu 1600-lu-

vulta 1800-luvun jälkipuoliskolle ja 1900-luvun al-

kuun, jolloin perustettiin koko joukko yliopistoja 

erityisesti kasvaville teollisuuspaikkakunnille. Suo-

men ensimmäinen yliopisto perustettiin Britannian 

yliopistojen toisen aallon aikana. Toisen aallon ai-

kakauteen kuuluu myös yliopiston varhaisimpien 

laitos- ja seminaarikirjastojen perustaminen.

1960-luvulla Britanniaan muodostettiin jälleen 

20 uutta yliopistoa muuttamalla teknisiä korkea-

kouluja yliopistoiksi ja perustamalla kokonaan uusia 

yliopistoja. Myös Suomessa on toisen maailman-

sodan jälkeen perustettu koko joukko akateemisia 

kirjastoja. Viimeisin aalto osui 1980- ja 1990-lu-

vuille, jolloin 43 silloista ammattikorkeakoulua sai 

yliopistostatuksen. Institutionaalista historiaa Irlan-

nista edustaa Peter Foxin tutkimus Trinity College 

Library Dublin (2014).29 

Yhdysvalloissa on tutkittu kirjastojen historiaa 

kirjastotyypeittäin (muun muassa yleisten kirjasto-

jen, yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen mennei-

syyttä), yksittäisten merkittävien kirjastojen, kuten 

vaikkapa Kongressin kirjaston, Harvardin, Yalen ja 

Kalifornian yliopistojen kirjastojen perustamista 

ja vaiheita. Myös kirjastoalan koulutus, kirjasto-

järjestöt ja kirjastotyön ammatillistuminen ovat 

herättäneet kiinnostusta.30 Kirjastojen kehitystä 

on kuitenkin vain harvoin käsitelty eri tieteiden 

historiaa koskevissa esityksissä. Niinpä kirjastojen 

tutkimus on jäänyt kirjastoalaan erikoistuneiden 

vastuulle.31 Tieteellinen tutkimus ja akateemiset 

kirjastot olivat Yhdysvalloissa vaatimattomia vielä 
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ja kirjastotyön välillä, mikä on auttanut katsomaan 

omaa yhteisöä myös ulkopuolelta. Olen tietoinen 

siitä, että yhteisön jäsenyys on saattanut tuoda sel-

laista varovaisuutta johtopäätösten tekemiseen, mitä 

estettä ulkopuolisella tutkijalla ei olisi. Uskon, että 

yliopisto- ja kirjastoyhteisön tuntemus on tuonut 

myös mahdollisuutta ymmärtää sekä kokonaisuutta, 

että yksityiskohtia. 

Olen saanut tieteellisen koulutukseni teologisten 

ja humanististen alojen parissa. Uskontotieteellises-

sä väitöskirjassani (2007) tutkin yliopistokirjastoissa 

toimivien maailmankuvamuutosta tietoyhteiskun-

takaudella 1970-luvulta 2000-luvulle. Maailman-

kuvakysymykset ovat kiinnostaneet muissakin 

yhteyksissä. Olen pyrkinyt kirjoittamalla analy-

soimaan ja dokumentoimaan ajankohtaisia asioita 

kaikissa niissä tehtävissä, joita olen saanut hoidet-

tavakseni. Pääosin humanistinen koulutustausta on 

luonut haasteita luonnon- ja lääketieteellisten alojen 

erityispiirteiden ymmärtämisessä. Työkokemus on 

puolestaan luonut vahvan motivaation paneutua 

koko yliopiston ja kaikkien tieteenalojen vaihei-

siin ja prioriteetteihin yhtäläisellä mielenkiinnol-

la. Olen havainnut, kuinka vähän sittenkin tiedän: 

omat kokemukset ovat vain hippusia kokonaisuuden 

ymmärtämisessä. 

Moninaisuuteen ja vaihtuvuuteen vaikuttivat 

erityisesti parin ensimmäisen vuosikymmenen 

määräaikaisuudet ja sittemmin erilaiset organi-

saatiomuutokset. Tehtävät ovat perehdyttäneet 

kirjastotyöhön sen eri muodoissa: kirjastoavusta-

jan työhön kurssikirjalainaamossa, kirjallisuuden 

valintaan, hankintaan ja luettelointiin, tiedonhaun 

opetukseen, esimiestyöhön, hallintoon ja johtami-

seen.Bibliografiatyöjatietotekniikankäyttöönoton

eri vaiheet ovat tulleet omakohtaisesti tutuiksi. 

Tehtävien vaihtuvuus on haastanut yhä uudelleen 

aloittamaan alusta perehtymällä uusiin asioihin ja 

uusiin työyhteisöihin. Luottamustehtävät yliopiston 

hallinnon eri tasoilla ovat avanneet koko yliopiston 

tavoitteita ja toimintamalleja. Näen yliopiston si-

säiset, usein kipeätkin jännitteet oleellisena osana 

luovaa akateemista maailmaa. Yliopisto on tarjonnut 

mahdollisuuden oppia tuntemaan eri tieteenalojen 

opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, kirjastonhoi-

tajia ja kirjastoissa erilaisissa tehtävissä toimivia, 

hallintohenkilökuntaa, tiloista ja tietotekniikasta 

vastaavia ja heidän ajatuksiaan. 

Tunnistan ongelmat, jotka liittyvät oman työyh-

teisön tutkimukseen. Olen käyttänyt laajasti lähteitä 

ja kirjallisuutta, jotta en tukeutuisi omiin havain-

toihini. Työurani on vuorotellut tutkimustehtävien 
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kuvalähde: helsingin kaupunginmuseo.
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Keisarillisen Aleksanterin yliopiston päärakennus vihittiin käyttöön 1832. Siellä toimivat ensi alkuun kaikki 
tiedekunnat. Varsin nopeasti valmistuivat kasvitieteellinen puutarha, observatorio ja sairaalarakennuksia. 
Päärakennukseen alettiin koota ensimmäisten laitos- ja seminaarikirjastojen kokoelmia. Kuva vuodelta 1851. 
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jafilosofisentiedekunnanprofessuurienmääräkah-

deksasta yhteentoista.34 Varsinainen uudistus koski 

apulaisten (myöhemmin apulaisprofessorien) virkoja, 

joita tuli olemaan teologiassa entiset kaksi, juridisessa 

kaksi (uusia), lääketieteellisessä neljä entisen kahden 

sijaanjafilosofisessaentisenkolmensijaanyksitois-

ta. Lisäksi saatiin ranskan ja miekkailun mestarien 

lisäksi venäjän, saksan ja englannin opettajien sekä 

piirustuksen, musiikin ja tanssin harjoitusmestarien 

virat. Yksi vahtimestari ja kaksi pedelliä sekä kasva-

nut ja itsenäistynyt hallintohenkilökunta kuuluivat 

virkakuntaan.35 

Keisari nimitti veljensä perintöruhtinas Nikolain 

(hallitsijana Nikolai I) akatemian kansleriksi vuon-

na 1816. Merkityksellistä yliopiston kehittämisen 

kannalta oli se, että Venäjän keisarillisen perheen 

jäsenet, yleensä kruununperilliset, olivat yliopiston 

kanslereita vuosina 1816–1894. Käytännössä kans-

lerin tehtäviä hoiti kuitenkin yleensä Suomen minis-

teri, valtiosihteeri, jolle tehtävä siirrettiin kokonaan 

vuodesta 1894 alkaen. Ministerivaltiosihteeri oli 

siten joko virkaatekevä kansleri tai yliopiston asioi-

den esittelijä kansleriperintöruhtinaalle.36 

Helsinkiin siirretyn yliopiston viralliseksi ni-

meksi tuli Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto. 

Saksassa virinnyt keskustelu yliopistojen asemasta 

yhteiskunnassa levisi myös Suomeen. Berliinissä 

 T urun puutalokaupunki roihahti tuleen  

4. syyskuuta 1827. Tulessa tuhoutuivat Tu-

run Kuninkaallisen Akatemian keskeiset 

rakennukset, Akatemian kirjasto ja pääosa tieteelli-

sistä kokoelmista. Tuhon dramaattiset vaikutukset 

käynnistivät 2000-luvulle ulottuneen muutosten 

sarjan yliopistossa. Helsingistä tuli pääkaupunki 

vuonna 1812, vain kolme vuotta sen jälkeen, kun 

Venäjä oli valloittanut Suomen Ruotsilta. Yliopis-

tokaupunki siitä tuli Turun palon jälkeen vuonna 

1828. Päätös yliopiston siirrosta maan suuriruhti-

naskunnan uuteen pääkaupunkiin tehtiin Pietarissa.

Yliopisto siirretään 
Helsinkiin 1828
Aleksanteri I vahvisti Porvoon valtiopäivillä kaikki 

Suomen suuriruhtinaskunnan vanhastaan nauttimat 

oikeudet ja privilegiot. Hän suhtautui yliopistoon ja 

sen tarpeisiin myötämielisesti ja ilmoitti ottavansa 

yli opiston erityiseen suojelukseensa. Niinpä yli opiston 

rahoitusta ja toimintaa laajennettiin vuonna 1811 

uudella menosäännöllä, joka lisäsi tuntuvasti niukoin 

resurssein toimineen yliopiston virkoja. Teo lo gian 

professuurien määrä nousi kolmesta neljään, juridii-

kan yhdestä kahteen, lääketieteen kahdesta kolmeen 

Kirjasto-olot Keisarillisen 
Aleksanterin Yliopiston 
muuttaessa Helsinkiin
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lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tutkintomuutos 

merkitsi askelta kohti tiedeyliopistoa, jossa opetuk-

sen tuli pohjautua tutkimukseen. Malli tuli Wilhelm 

von Humboldtin luomasta Berliinin valtiollisesta 

keskusyliopistosta,jossafilosofinentiedekuntaoli

itsenäinen tutkimustiedekunta sen sijaan, että se 

olisi valmentanut muihin opintoihin.40 

Helsinki sai 1820–1830-luvuilla pietarilaisen 

arkkitehtonisen ilmeen Carl Ludvig Engelin suun-

nittelun pohjalta. Yliopiston keskeiset uudisraken-

nukset valmistuivat jo 1830-luvun alkuvuosina. Yli-

opiston rahastolle myönnettiin oikeus 30 vuoden 

ajan kantaa halkojen, lautojen, pien ja tervan vien-

titullimaksut ja 30 vuoden tulot Suomen vapaista 

pastoraateista.41 

Turun palo tuhoaa kirjastoja 
ja tieteellisiä kokoelmia 
Turun palolla syyskuun 4. päivänä 1827 oli dramaat-

tisia vaikutuksia, ei vain yliopiston sijaintiin vaan 

myös siihen tietoympäristöön, jossa yliopiston opet-

tajat ja tutkijat tekivät akateemista työtään. Turun 

Akatemian kirjasto oli saanut koottua noin 40 000 

niteen kokoelman sekä ainutkertaisia käsikirjoituk-

sia, jotka tuhoutuivat lähes täysin. Vain vajaat 900 

lainassa ollutta teosta säästyivät tulipalolta. 

Keisari Aleksanteri I:n vahvistamiin yliopiston 

aiempiin privilegioihin kuului myös kirjapaino- ja 

julkaisutoiminnan vapaakappaleoikeus vuodes-

ta 1707 alkaen. Turun akatemian konsistori toimi 

aktiivisesti vapaakappaleoikeuden laajentamisen 

puolesta. Se esitti jo vuoden 1809 lopulla vetoomuk-

sen Suomen asiain esittelijälle valtiosihteeri Mihail 

Speranskille, että Akatemia saisi vapaakappaleina 

myös venäläiset painotuotteet. Vapaakappaleoikeus 

saatiin vuonna 1820. Sen nojalla saatu venäläinen 

aineisto kuitenkin tuhoutui Turun palossa 1827. 

toteutettu yliopistouudistus nojasi Wilhelm von 

Humboldtin ajatuksiin, joiden mukaan vapaa tut-

kimus oli yliopiston keskeinen tehtävä, samoin kuin 

opetuksen lisäksi kasvatustehtävä.37 

Keisari allekirjoitti vuonna 1828 kolme yliopis-

toa koskevaa asiakirjaa, joita olivat yliopiston uu-

det perussäännöt (statuutit), asetus siviilivirkoihin 

pyrkivien virkatutkinnoista ja ylioppilaiden järjes-

tyssäännöstö. Statuutit korostivat jatkuvuutta yli-

opiston sijainnin muutoksesta huolimatta. Kansleri, 

sijaiskansleri ja konsistori hallintoeliminä, tutkinto- 

ja väittelyjärjestelmä, latinan asema, itsehallinto ja 

kurinpito sekä yliopiston tulopohja ja talous pysyivät 

suunnilleen ennallaan. Ylioppilaat järjestäytyivät 

osakunnittain. Yliopiston autonomisuutta vahvistet-

tiin. Rehtorin asemaan tuli merkittävä muutos, sillä 

entisen virkaikäjärjestyksen sijasta rehtori valittiin 

kolmeksi vuodeksi, ja vaali oli alistettava kanslerin 

hyväksyttäväksi. Rehtorin aseman vahvistaminen 

liittyi osaltaan tarpeeseen tehostaa ylioppilaiden 

valvontaa, mistä annettiin oma järjestyssäännöstö.38 

Samalla kun rehtorin asema vahvistui, myös 

raportointivelvollisuus lisääntyi. Ensimmäiset 

yliopiston rehtorin kertomukset 1828–1848 olivat 

melko suppeita latinankielisiä selostuksia Aleksan-

terin yliopiston toiminnasta. Tämän jälkeen kerto-

mukset julkaistiin rehtorin virkakausien mukai-

sesti kolmivuosittain ruotsinkielisinä vuosisadan 

vaihteeseen saakka, jolloin kieleksi tuli suomi. Ne 

laajenivat ja monipuolistuivat sisällöltään.39 Nämä 

kertomukset ovat käsillä olevan tutkimuksen kes-

keinen lähdesarja.

Vaikka yliopiston toimintaedellytysten jatku-

vuus on nähtävissä vuoden 1828 statuuteissa, ne 

samalla muuttivat merkittävästi yliopiston perus-

tehtävää. Turun Akatemiaa on luonnehdittu koulu-

tusyliopistoksi,jossafilosofinentiedekuntavalmensi

teologian, oikeustieteen ja lääketieteen tutkintoi-

hin. Nyt kaikkiin tiedekuntiin tulivat kandidaatin, 
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Helsingin kartta 1860. Kartan reunoja kiertävistä merkittävistä rakennuksista kolme on yliopiston 
tiloja: päärakennus, kirjasto ja observatorio. Plan af Helsingfors ritad af C. Helenius 1865. kuvalähde: 
museovirasTo. CC By 4.0.
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instrumentit.45 Sen sijaan tähtitieteen observatorio 

kokoelmineen säästyi palolta.

Osakunnat alkoivat koota opinnoissa tarvitta-

vaa kirjallisuutta vähävaraisten opiskelijoiden tu-

kemiseksi jo 1600-luvun lopulta alkaen. Seuraavan 

vuosisadan alkupuolella osakunnat alkoivat saada 

Akatemiassa valmistuneita väitöskirjoja käyttöön-

sä. Samoin lahjoitukset kartuttivat joidenkin osa-

kuntien kirjaomaisuutta. Osakunnat tilasivät myös 

lehtiä jäsentensä käyttöön. Professori Esko Häklin 

mukaan jokaisella osakunnalla oli jo Turun kaudella 

oma kirjasto. Muun muassa H. G. Porthan, joka toi-

mi tarmokkaasti Akatemian kirjaston amanuenssina 

ja kirjastonhoitajana, järjesti Pohjalaisen osakunnan 

kirjastossa varojen keruun kirjastoa varten, pani 

alulle kirjastoaineistojen hallintaa ja käyttöä hel-

pottavan luetteloinnin ja ilmeisesti osallistui myös 

kirjallisuuden valintaan. Kirjastojen tilanteen sel-

vittämistä ovat vaikeuttaneet sekä Turun palon ai-

heuttamat tuhot että ylioppilasyhteisöjen vaillinaiset 

arkistointikäytännöt. Useimmat osakunnat joutuivat 

kuitenkin aloittamaan Helsingissä alusta alkaen 

kirjallisuuden hankinnan. Viipurilaisen osakun-

nan kirjasto onnistui kuitenkin pelastamaan Turun 

palosta suurimman osan kirjastoaan, 350 teosta, 

joten sillä oli muita osakuntia paremmat lähtökohdat 

toimintansa aloittamiseen Helsingissä.46 

Kirjaston jälleen-
rakentaminen luo jännitteitä
Yliopiston uudisrakentamisen rinnalla oli Helsin-

gissä rakennettava uudelleen lähes tyhjästä myös 

tutkimuksen ja opetuksen sisällöllisiä edellytyk-

siä, niiden tietoympäristöä. Näyttää siltä, että dra-

maattinen tuho loi myös siemenen tiedekuntien 

ja laitosten oman kirjastoverkoston syntymiselle. 

Tämä näkyy erityisesti niissä linjaeroavuuksissa, 

Keisari Nikolai I antoi palon jälkeen Helsinkiin pe-

rustetulle Aleksanterin Yliopistolle vapaakappaleoi-

keuden kaikkiin Venäjän valtakunnassa painettaviin 

julkaisuihin. Vapaakappaleoikeudesta säädettiin 

sensuuriasetuksessa, jonka 52. pykälässä oikeus 

myönnettiin tuolloin vain kahdelle kirjastolle, 

joista toinen oli Pietarissa sijaitseva, vuonna 1795 

perustettu Keisarillinen julkinen kirjasto.42 Tästä 

kokoelmasta kehittyi merkittävä tutkimuskirjasto 

yliopiston slaavilainen kirjasto.43

Jorma Vallinkosken tutkimuksen mukaan Turun 

Akatemian kirjasto oli keskeinen kaikkien tieteena-

lojen kannalta, sillä oppiaineilla ei yleensä ollut omia 

kirjastoja 1700-luvulla. Muun muassa ensimmäinen 

kemian professori P. A. Gadd laati 1760-luvulla kon-

sistorin kehotuksesta luettelon kemian keskeisestä 

kirjallisuudesta, jota hankittiin Akatemian kirjas-

toon. Merkittäviä kirjakokoelmia oli professorien 

kotikirjastoissa. Ne toivat arvokkaita aineistoja Aka-

temian kirjastoon ostojen ja lahjoitusten kautta. 

Vaikka Akatemian kirjasto hankki kokoelmiin niin 

luonnon- ja lääketieteellisiä kuin jumaluusopillisia 

ja lainopillisia julkaisuja, humanistiset tieteet olivat 

etusijalla.44 

Turun Akatemian tieteellisiin kokoelmiin koot-

tiin kirjojen ja käsikirjoitusten lisäksi astronomisia 

ja matemaattisia instrumentteja ja luonnontieteelli-

siä kuriositeetteja. Kokoelmiin ja niiden kartuttami-

seen alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota 

1700-luvun puolivälistä lähtien. Taustalla oli erityi-

sesti luonnontieteiden nousu. Kokoelmia säilytet-

tiin sekä kirjaston tiloissa, että professorien koto-

na. Useat Akatemian professorit kokosivat omalta 

alaltaan kirjallisuuskokoelmien lisäksi tieteellisten 

havaintoaineistojen kokoelmia. Turun palossa tu-

houtuivat professorien kotien lisäksi muun muas-

sa yliopiston eläintieteelliset kokoelmat, samoin 

kansatieteellistä ja taidehistoriallista esineistöä, 

raha- ja mitalikabinetti sekä fysiikan ja kirurgian 
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instrumentteja. Tieteellisten kokoelmien kartunnas-

ta raportoitiin säännöllisesti rehtorinkertomuksissa.

Kirjallisuuden hankinnasta ja kokoelmien pai-

notuksista ei kuitenkaan vallinnut yksimielisyyt-

tä vaan näkemykset erosivat toisistaan. Erityisen 

kiinnostava on Yleisen kirjaston johtajan Fredrik 

Wilhelm Pippingin ja tuolloin rehtorina toimi-

neen fysiikan professori Gustaf Gabriel Hällströ-

min näkemysero, joka nosti esille yleisemminkin 

1800-luvun tieteellisen toiminnan jännitteitä ja loi 

maaperää uusien kirjastojen synnylle. 

Professori G. G. Hällström (1775–1844) oli 

ensimmäinen kolmivuotiseen rehtorin tehtävään 

vuosiksi 1829–1832 valittu professori. Hän oli jo 

tätä ennen hoitanut rehtorin tehtävää useaan ot-

teeseen virkaikäjärjestyksen perusteella tultuaan 

nimitetyksi vain 25-vuotiaana Turun Akatemian 

fysiikan professoriksi vuonna 1801. Hällström oli 

aktiivinen tutkija julkaisten yhteensä 57 fysiikan 

ja matematiikan alaan kuuluvaa tutkielmaa, joista 

suuri osa julkaistiin ulkomaisissa aikakauslehdissä. 

Hällström oli myös Suomen Tiedeseuran perustajia 

ja sen ensimmäinen esimies 1838. Tutkimustyön 

ohella hän osoittautui kyvykkääksi johtajaksi ja 

organisaattoriksi; näitä taitoja tarvittiin yliopiston 

rehtorin tehtävässä erityisesti aikana, jolloin yli-

opistolle oli luotava toimintaedellytykset Helsinkiin 

muuton jälkeen.51 

Oppihistorian professori ja kirjastonhoitaja 

Fredrik Wilhelm Pipping (1783–1868) oli puoles-

taan humanisti. Myös hänet nimitettiin jo nuorena 

Kreikan kirjallisuuden dosentiksi, mistä hän eteni 

30-vuotiaana oppihistorian professorin ja kirjaston-

hoitajan virkaan. Pipping toimi kyseisessä virassa 

neljäkymmentä vuotta. Kirjastotyön ohella hän teki 

tutkimusta, ohjasi opiskelijoiden opinnäytetöitä ja 

hoitihallinnollisiatehtäviä.Filosofisentiedekunnan

dekaanina hän toimi useaan otteeseen, samoin yli-

opiston rehtorina virkaikäjärjestyksen perusteella ja 

joita luonnontieteen professorien ja Yleisen kirjaston 

johdon välillä on dokumentoitu.

Yleisen kirjaston kokoelmia kartutettiin lah-

joitusten, ostojen ja keräysten turvin. 1800-luvun 

ensivuosikymmeniin ajoittui merkittäviä venäläisiä 

kirjalahjoituksia. Näistä on erityisesti mainittava 

Pietarin Tiedeakatemian kirjaston lahjoitus 1820-lu-

vun lopulla, samoin keisarillisen perheen piiristä 

tullutns.Aleksandroffinlahjoitus1832,jokakäsitti

24 000 kirjaa. Tiedeakatemian lahjoituksessa teok-

sia oli yhteensä 4 000. Mukana oli akatemian omia 

julkaisuja, kaksoiskappaleita ja koko teologinen ja 

juridinen kirjakokoelma, joka ei kuulunut tiedeaka-

temian toimialoihin. Lahjoitukseen sisältyi useita 

alkuaan mahtisukujen kirjastoja.47 

Yliopisto lunasti Helsingin Julkisen (Senaatin) 

kirjaston, joka oli muodostettu juristiprofessori 

Matthias Caloniuksen48 oikeustieteellisen kirjas-

ton pohjalle.49 Caloniusta pidetään Turun Akatemi-

an merkittävimpänä oikeusoppineena. Yliopiston 

omatbibliofiiliprofessorittarjosivatostettavaksi

harvinaisuuksia kokoelmistaan. Samoin Helsingistä 

matkustavat stipendiaatit saivat usein tehtäväkseen 

ostaa omalta tieteenalaltaan kirjoja Euroopasta. 

Yliopiston professorit jättivät vuosittain talviaikaan 

kirjahankintaluettelot. Tapa oli ilmeisesti alkanut 

Turussa ja jatkui Helsingissä. Kirjastolla ei ollut 

suoria yhteyksiä ulkomaisiin kirjakauppiaisiin, vaan 

suomalaiset kirjakauppiaat, kuten Wasenius, toimi-

vat välittäjinä.50

Yliopiston muutettua Helsinkiin myös yliopis-

ton muita tieteellisiä kokoelmia ryhdyttiin rakenta-

maan uudelleen. Vuoden 1828 statuuteissa oli omat 

säädöksensä yliopiston museosta ja kokoelmista ja 

niiden hoidosta. Yliopistolle muodostui ajan mittaan 

laajat, monipuoliset ja jatkuvasti karttuvat tieteel-

liset kokoelmat tutkimuksen ja opetuksen tueksi. 

Kokoelmiin sisältyi esineistöä, taidetta, kasvi-, eläin- 

ja kivinäytteitä sekä lääke- ja luonnontieteellisiä 
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kautta, sillä hänen kaudellaan tieteellisten ja kirjal-

listen aikakausjulkaisujen määrä kolminkertaistui 

niukasta kahdestakymmenestäyhdeksästä sataan 

kausijulkaisuun.57 

1840-luvulla kirjastonhoitajan ja professorikun-

nan näkemykset joutuivat uudelleen ristiriitaan. Ylei-

sen kirjaston uudisrakennus oli valmistunut 1840, 

ja kirjasto pääsi muuttamaan sinne 1845. Ennen 

kirjaston muuttoa uuteen rakennukseen syntyi kui-

tenkin jännitteitä kysymyksestä, miten kirjallisuus 

tulisi uudisrakennuksessa järjestää. Kirjastonhoitaja 

Pipping oli omaksunut Porthanilta näkemyksen kir-

jojen koon mukaisesta järjestyksestä. Hän peruste-

li sitä taloudellisuuden ja tehokkuuden kriteerein. 

Apulaiskirjastonhoitaja Alexander Blomqvist edusti 

toisenlaista näkemystä. Hänen mukaansa kirjasto 

piti organisoida systemaattiseen aiheenmukaiseen 

järjestykseen. Blomqvist oli siirtynyt Yleiseen kir-

jastoon, kun Helsingin Julkinen kirjasto (Senaatin 

kirjasto) lunastettiin yliopistolle 1828. Tuolloin Se-

naatin kirjastosta laadittiin systemaattinen luettelo, 

johon lisättiin myös Turun palosta säästyneet kir-

jat. Blomqvist oli systemaattisen reaalijärjestyksen 

puolestapuhuja, ja hän vei kysymyksen yliopiston 

konsistoriin, joka antoi hänelle mahdollisuuden ko-

keilla järjestelmän soveltamista. Tällä kertaa jännite 

konsistorin ja kirjastonhoitajan välillä johti siihen, 

että kirjastoa johtanut Pipping erosi tehtävästään 

hävittyään näkemysten välisen taistelun.58 Hän 

jatkoi kuitenkin työtä kirjastossa vapaaehtoisesti 

kansallisen kirjallisuuden Fennica-kokoelman 

täydentämiseksi. Hänen työnsä tuloksena syntyi 

perustakansalliskirjallisuudenbibliografiatyölle.

Opiskelijoiden kurssikirjatarpeista vastasivat 

osakunnat, jotka olivat kartuttaneet säännöllisesti 

kirjastojaan Helsinkiin muuton jälkeen. Vaikka kiin-

nostus ja taloudelliset mahdollisuudet vaihtelivat 

osakunnittain, joillakin, kuten Länsisuomalaisella 

osakunnalla oli jo lähes 3 000 niteen kokoelmat 

tehtävään valittuna 1833–1839 Hällströmin jälkeen. 

Pippingillä oli myös valtiollisia tehtäviä. Hän seurasi 

Hällströmiä Suomen Tiedeseuran puheenjohtajana 

rehtorikautensa päätyttyä.52

Yliopiston ja kirjaston johdon näkemyseroissa 

oli kyse siitä, tulisiko Yleisen kirjaston keskittää 

voimavaransa nopeaan laajenemiseen suurten lah-

joitusten kautta vai ajankohtaiseen uuteen tieteel-

liseen kirjallisuuteen. Rehtori Hällström arvosteli 

jo 1828 Yleisen kirjaston tapaa hankkia vanhoja 

kokonaisia kirjastoja kaksoiskappaleineen uuden 

kirjallisuuden sijasta.53 

Hällströmin kannanotto on liitettävissä käyn-

nissä olleeseen tieteen muutokseen, mikä ei koske-

nut vain Suomea vaan oli osa laajempaa kehitystä. 

Lisääntyvä tieteenalojen erikoistuminen leimasi 

1800-lukua. Se oli nähtävissä niin tieteellisten seu-

rojen kuin yhä uusien tieteellisten kausijulkaisujen 

perustamisena. Luonnontieteiden tiedontarpei-

ta alkoi yhä vahvemmin määrittää mahdollisuus 

kansainvälisten tiedelehtien käyttöön. Tästä syystä 

tarvittiin uudenlaisia välineitä, kuten hakemistoja 

artikkeleissa käsitellyistä aiheista. Tieteen eturin-

tamassa pysyminen edellytti jatkuvaa oman eri-

koisalan kansainvälisen kehityksen seuraamista. 

Kirjastoille tämä merkitsi valintaa sen välillä, ha-

luttiinko kehittää kirjastoa laajaksi vai erikoistua 

tieteenaloittain.54 

Pippingin rehtorikaudella 1833–1839 konser-

vatiivinen ja idealistinen yliopistokäsitys joutuivat 

vastakkain. Ristiriitojen vuoksi muun muassa Johan 

Wilhelm Snellman joutui jättämään yliopiston.55 

Tutkija Tuija Laine on todennut56, että vaikka Pip-

ping hoiti tehtävänsä tunnollisesti ja luotettavasti, 

häntä pidettiin ”virkamiehenä, jolta puuttui kyky 

ymmärtää laajempia kokonaisuuksia.” Pipping 

näyttäisi kuitenkin kuunnelleen myös professorien 

kritiikkiä ja erityisesti luonnontieteiden tarvetta 

seurata uusinta tutkimusta aikakausjulkaisujen 
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välit konsistoriin ja opiskelijoihin tulehtuivatkin 

pian. Vuoden 1851 uudistusehdotuksessa esitettiin 

lakkautettavaksi osakunnat ”anarkistisen hengen 

varsinaisina tyyssijoina”, jotta sijaiskanslerilla olisi 

johdettavinaan vain tiedekunnat niiden dekaanien 

kautta. Osakuntien sijaan ylioppilaiden tuli järjestyä 

tiedekunnittain. Kansleri allekirjoitti uudet statuutit 

vuonna 1852, ja keisari määräsi ne voimaan vuoden 

1853 alusta lukien.60

Osakuntien kirjakokoelmat tuli statuuttien pe-

rusteella järjestää tiedekunnittain. Nämä ylioppi-

lastiedekuntien kirjastot yhdistettiin Yleiseksi Yli-

oppilaskirjastoksi vuonna 1858, jolloin kirjastolle 

nimitettiin ensimmäinen yhteinen kirjastonhoitaja, 

filosofianmaisteriKarlCollan. Viiden ylioppilastie-

dekunnan kirjastot ja Akateeminen lukuyhdistys oli 

jo tätä ennen sijoitettu Hallituskatu 3:ssa sijaitse-

vaanns.Pihlflycktintaloon.Osakuntakirjastojen

ja lukuyhdistyksen perinteet loivat kirjastolle kak-

sijakoisen tehtävän tieteellisenä opintokirjastona ja 

sivistyskirjastona.61

1850-luvulle tultaessa. Osakunnilla oli myös tehtä-

vään nimetyt kirjastonhoitajat. Ylioppilaat perusti-

vat 1847 Akateemisen Lukuyhdistyksen, joka aloitti 

klubina ja tarjosi ulkomaisia sanomalehtiä opettajien 

ja opiskelijoiden käyttöön. Näin opiskelijoilla oli käy-

tössään ajantasaista tietoa muualta maailmasta.59 

Eurooppalainen poliittinen liikehdintä vaikutti 

vuosisadan puolivälissä niin osakuntiin kuin niiden 

kirjastoihin. Helmikuun vallankumous 1848 ja ”das 

tolle Jahr Europas” heijastui Suomessa erityisesti 

yliopiston opiskelijoiden ajatteluun. Yliopiston ase-

man vaarantuminen hallitsijan silmissä huolestutti 

yliopiston johtoa ylioppilaiden vuoksi. Keväällä 1849 

ylioppilasmaailma radikalisoitui aatteiltaan ja käy-

tökseltään, juopottelua ja mellakointia esiintyi eu-

rooppalaisen, erityisesti saksalaisen mallin mukaan. 

Jännitteet konkretisoituivat yliopiston säännösten 

uudistamisena. Uudistuskomitea muutti kurinpito-

säännöstöä siirtämällä kurin pidon yliopistolta sijais-

kanslerin käsiin. Ylioppilaille tuli univormupakko. 

Heitä valvomaan asetettiin ylioppilasinspehtori, joka 

oli professorin arvoinen virkamies. Sijaiskanslerin 
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Erikoistuminen vauhdittui, kun filosofinen 

tiedekunta jaettiin fyysis-matemaattiseen ja his-

toriallis-filologiseentiedekuntaanvuonna1852.

Tiedekunnista tuli osastoja 1863, kun ne yhdistet-

tiinfilosofiseksitiedekunnaksi.Luonnontieteiden

kannalta oli merkityksellistä, että eläintiede ja kas-

vitiede sekä geologia ja mineralogia saivat omat pro-

fessuurinsa. Vuoden 1852 statuuteilla käytännössä 

pantiin toimeen samanaikainen hallinnon- ja tutkin-

nonuudistus.Filosofiankandidaattitutkintomuuttui

oleellisesti samalla kun tiedekunta jaettiin kahtia. 

Entisen kolmentoista yleissivistävän aineen sijasta 

tulivat viiden aineen humanistinen ja luonnontie-

teellinen tutkinto, joista kumpikin edellytti ainakin 

yhtä laudaturia.63 Fyysis-matemaatikkojen pakolli-

sia aineita olivat matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Kokeelliset menetelmät, laboratorioharjoitukset ja 

tieteelliset kokoelmat korostuivat tutkimuksen ja 

oppimisen ympäristönä. Tällä oli vaikutusta tila-

tarpeisiin ja opetushenkilöstöön.64 

Laitoksista alkoi 1800-luvun jälkipuoliskolla 

tulla luonnon- ja lääketieteiden opetuksen, opiske-

lun ja tutkimuksen perusyksiköitä, joilla oli työs-

kentelytilat, välineistöt ja kokoelmat. Vuoden 1852 

statuuteissa laitos oli yleisnimike varsin erilaisil-

le yksiköille, kuten Yliopiston kirjasto, Kliininen 

instituutti, Anatominen teatteri, Kasvitieteellinen 

 L uonnontieteet olivat Turun Akatemiassa kes-

kittyneet matematiikan ja fysiikan oppituo-

leihin sekä lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

Turun ajan viimeisinä vuosikymmeninä luonnon-

ilmiöitä alettiin tutkia systemaattisesti. Luonnon-

tieteiden vahvaa asemaa osoittivat tähtitieteellisen 

observatorion rakentaminen ja kasvitieteellisen puu-

tarhan perustaminen pian vuonna 1831 valmistuneen 

yliopiston päärakennuksen jälkeen. Luonnontietei-

den nousuun 1800-luvun jälkipuoliskolla vaikuttivat 

muun muassa kasvava teollisuus, teknistyminen ja 

sähköistyminen sekä uudet liikenteen ratkaisut, jot-

ka edellyttivät lisää tutkimustietoa ja koulutettua 

henkilöstöä. Luonnontieteiden kasvavaa arvostusta 

heijasti osaltaan se, että yliopiston rehtorit olivat 

lähes kahdenkymmenen vuoden ajan yhtäjaksoisesti 

luonnontieteilijöitä vuosina 1858–1875. 62

Luonnon- ja lääketieteiden 
erikoistuminen edellyttää omia 
käsikirjastoja 1850–1870-luvuilla 

Observatorio ja tähtitieteen kokoelmat säästyivät 
Turun palossa, ja siirrettiin Tähtitorninmäelle vuonna 
1834 rakennettuun observatorioon. Tähtitieteen 
kokoelmat karttuivat nopeasti kansainvälisen vaih-
don tuloksena. 1880-luvulla kirjastolle jouduttiin 
järjestämään lisää tilaa samaan aikaan, kun ensim-
mäiset humanistiset seminaarikirjastot perustettiin. 
Kuvaaja: Ari Aalto 1993. kuvalähde: helsingin yli-
opisTomuseo.
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Kruegerin johdolla laajaan Saksassa 1869 käynnis-

tettyyn tähtiluettelohankkeeseen, jossa oli mukana 

kolmetoista observatoriota.67 

Palossa säästyneellä observatoriolla oli tähti-

tieteellistä kirjallisuutta kahdelta edeltäneeltä 

vuosi sadalta. Kirjaston raportoitiin 1850-luvulta 

lähtien merkittävästi lisääntyneen muiden mai-

den observatorioilta saatujen ja tieteellisten seuro-

jen lähetysten avulla.68 Lahjoituksia saatiin muun 

muassa Venäjän keskusobservatoriolta sekä muilta 

ulkomaisilta alan laitoksilta ja tähtitieteilijöiltä. Li-

säksi kirjallisuutta ostettiin.69 Observatoriolla oli 

seuraavilla vuosikymmenillä tiivistä yhteistyötä 

alan eurooppalaisten ja joidenkin amerikkalaisten 

laitosten kanssa.70

Koottujen kokoelmien luettelointi 1890-luvul-

la helpotti kirjallisuuden käyttöä. Kirja- ja lehti-

kokoelmien kasvaessa tarkoitukseen varattiin enem-

män tilaa. Kokoelmien kasvu näyttää vakiintuneen 

noin 100–150 julkaisun vuositasolle; toiminnasta 

raportoitiin säännöllisesti rehtorinkertomuksissa.71 

Tähtitieteen tieteellisen kirjallisuuden hankinnat 

(1830–1930) merkittiin hankintakirjaan, joka on 

arkistoitu. Observatorioiden vaihtokokoelmasta on 

2000-luvulla laadittu luettelot.72 Tähtitieteen koko-

elmat sijaitsivat observatorion tiloissa aina vuoteen 

2010 saakka.

puutarha, Eläintieteellinen museo, Kemiallinen la-

boratorio, Astronominen observatorio, Fysikaalinen 

kabinetti, Raha- mitali- ja taidekokoelma, Etno-

grafinenmuseo,Voimistelulaitos,Piirustussalija

Musikaalinen kapelli. Uusia laitoksia syntyi paitsi 

uusia professuureja perustettaessa myös siten, että 

laitosten osastot itsenäistyivät. Laitoksen toiminta 

oli esimiehen vastuulla. Humanistisilla ja yhteis-

kuntatieteellisillä aloilla vastaava laitoskehitys alkoi 

huomattavasti myöhemmin.65

Palossa säästynyt tähti-
tieteen kirjasto laajenee 
Helsingissä
Tähtitieteen laitos ja kirjasto kuuluivat harvoihin 

Turun palosta säästyneisiin kokonaisuuksiin. Turun 

Akatemiassa harjoitettiin tähtitiedettä sen perusta-

misesta 1640 lähtien. Tähtitieteen merkitystä luon-

nontieteellisessä tutkimuksessa kuvastaa professori 

Tapio Markkasen näkemys, jonka mukaan fysikaa-

linen tutkimus Suomessa oli 1900-luvun alkuun 

saakka ennen kaikkea tähtitiedettä ja geofysiikkaa.66 

Vuosina 1817–1819 Turun Vartiovuorenmäelle ra-

kennettu observatorio ehti toimia vain kymmenen 

vuotta ennen yliopiston muuttoa Helsinkiin. Uusi 

observatorio tähtitieteen uusimpien vaatimusten 

mukaisesti rakennettiin 1834 Ulrikaborgin vuorel-

le, nykyiselle Tähtitorninmäelle vain pari vuotta 

yliopiston päärakennuksen jälkeen. 

Tähtitieteen professuuri perustettiin Helsinkiin 

vuonna 1828. Sen ensimmäinen hoitaja seuraavien 

kymmenen vuoden ajan oli Friedrich Argelander, 

joka tutkijana edusti 1800-luvun klassisen astro-

nomian perinnettä. Tarkoilla tähtien liikkeiden 

havainnoilla hän osoitti auringon ja aurinkokun-

nan liikkuvan avaruudessa. Helsingin observatorio 

osallistui sittemmin Argelanderin oppilaan Adalbert 
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Silloinen fysikaalinen kabinetti raportoi 1857 rehtorille kirjallisuuden hankinnoistaan, 
jotka kirjoitettiin aluksi tutkimusvälineiden hankintaluetteloon kappalemäärineen ja 
kustannuksineen. Myöhemmin ostot ja lahjoitukset kirjoitettiin erilliseen kirjallisuuden 
hankintakirjaan, kunnes kortistomuotoiset luettelot alkoivat vallata alaa. kuvalähde: 
hyka. Fysiikan laiTos.
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Fysiikan, kemian ja 
museoiden laitoskirjastot 
saavat alkunsa 1800-luvun 
jälkipuoliskolla 
Varhaisin maininta Keisarillisen Aleksanterin Yli-

opiston yksittäiselle laitokselle syntyneestä kirja-

kokoelmasta on lukuvuosien 1854–1857 rehtorinker-

tomuksessa, jossa kuvataan fysikaalisen kabinetin 

kehitystä. Fysikaalinen kabinetti sai tuolloin 24 uutta 

instrumenttia sekä 26 fysikaalista teosta (36 volyy-

mia), joiden hankinta merkitsi käsikirjaston alkua.73

Fysikaliska kabinettet har under tiden blifvit 

riktadt med … 26 särskilda fysikaliska arbeten 

i 36 volymer, med vilka kabinettets handbibliot-

hek blifvidt ökadt, eller rättare börjadt, emedan 

förut icke funnos flera än tvenne böcker.74 

Fysiikan käsikirjasto 1850-luvulta

Fysikaalisen kabinetin käsikirjasto luotiin profes-

sori Adolf Mobergin (1813–1895) aikana. Moberg 

toimi professorina 1849–1875, minkä lisäksi hä-

nestä tuli dekaani ja viimeisinä virkavuosinaan reh-

tori. Moberg, joka alkuaan oli opiskellut kemian 

professuuria varten, jatkoi fysiikan professorina 

lähinnä kemiallisia mineraalitutkimuksia. Hänen 

edeltäjiään olivat ilmastokysymyksiä maatalouden 

kannalta tutkinut professori G. G. Hällström sekä 

vain kolme vuotta professuuria hoitanut Johan Ja-

kob Nervander (1805–1848), joka kehitti sähkövir-

ran mittarin ja kiinnostui Euroopan-matkoillaan 

maamagnetismista.75

Fysikaalisen kabinetin käsikirjaston kartut-

taminenalkoivarsinpianfilosofisentiedekunnan

jaon jälkeen. Luonnontieteet saivat uusia profes-

suureja. Fysikaalisen kabinetin laitteiden ja kir-

jastonkehittäminenonliitettävissätähänprofiilin

selkeyttämiseen ja luonnontieteellisen koulutuksen 

muuttuvaan rooliin. Kansainvälisen yhteistyön tarve 

voimistui. Taustalla oli lisäksi jo aiempaa tyytymät-

tömyyttä Yliopiston Yleisen kirjaston hankintoihin.76 

Fysikaalisen kabinetin käsikirjaston kasvusta 

”lukuisilla julkaisuilla” raportoitiin 1860- ja 1870-lu-

vuilla.77 Merkittävästä kasvusta raportoitiin myös 

vuosina 1881–1884, jolloin käsikirjastoon hankit-

tiin sekä oppikirjoja että tieteellisiä lehtiä. Oppi-

kirjojen tarve korostui, kun opetusmenetelmissä 

otettiin käyttöön Saksasta levinneitä malleja, jot-

ka korostivat opiskelijan itsenäistä oppimista: käy-

tännölliset laboratorioharjoitukset tulivat mukaan 

fysiikan opintoihin vuodesta 1880 alkaen, siis sa-

moihin aikoihin kuin seminaariharjoitukset muut-

tivat humanistien opetusta.78 Kirjaston hankinnat 

painottuivat 1800-luvulla jatkossakin oppikirjoihin 

ja aikakausjulkaisuihin. 

Lahjoituksista mainitaan erityisesti kenraali 

Axel Gadolinin kuolinpesän lahjoitus, josta myös ke-

mian laitos sai merkittäviä julkaisuja. Axel Gadolin 

(1828–1892) oli tykistönkenraali ja tykistötek-

niikan professori sekä Venäjän tiedeakatemi-

an akateemikko. Hän loi merkittävän tieteellisen 

uran Venäjän keisarillisessa armeijassa. Hän oli 

tykistöaseen tekninen kehittäjä, mutta myös mo-

nipuolinen luonnontieteilijä. Gadolin harrasti täh-

titiedettä ja kiinnostui kasvitieteestä. Mineralogian 

ja kidetieteen ohella hän ehti tutkia myös matema-

tiikkaa, mekaniikkaa, lämpöoppia, valo-oppia ja 

meteorologiaa. Gadolin palkittiin poikkeuksellisen 

korkeilla kunnianosoituksilla. Hänen laaja mine-

raalikokoelmansa ja luonnontieteellinen kirjastonsa 

testamentattiin Aleksanterin yliopistolle.79 

Fysiikan laitokselle hankittiin saksan, englannin 

ja ranskan kielisiä kirjoja ja tieteellisiä lehtiä. Laitos 

raportoi ensimmäisen kerran ostaneensa kaksi eng-

lanninkielistä kirjaa vuosisadan taitteessa80 melko 

pian niiden ilmestymisen jälkeen. Molemmat kirjat 
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Amerikkalainen ”lippujärjestelmä”, jossa jokainen julkaisu merkittiin omalle luettelokortilleen ja sijoitettiin 
aakkosjärjestykseen kirjaston luokituksen mukaiselle paikalleen, oli merkittävä uudistus kokoelmien hal-
linnassa. Fysiikan laitos otti järjestelmän käyttöön jo 1900-luvun alussa. Kuvassa Yhdysvalloissa valmistettu 
kortistolaatikosto. Kuvaaja: Jussi Männistö. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. 
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täydellinen kortistoluettelo, jonka mallina oli ame-

rikkalainen lippujärjestelmä. Niinpä jokaisesta jul-

kaisusta laadittiin oma luettelokorttinsa sen sijaan, 

että uudet julkaisut olisi lisätty kirjamuotoiseen lu-

etteloon.89 Kyseessä oli merkittävä kirjastoaineisto-

jen hallintaa helpottava uudistus. Käsinkirjoitetut 

kirjamuotoiset luettelot säilyivät kuitenkin monilla 

aloilla pitkälle 1900-luvulle. 

Fysiikka sai lahjoitusvaroin toisen oppituolin, 

sovelletun fysiikan professuurin 1895. Professo-

rina toimi neljännesvuosisadan Theodor Homén 

(1858–1923), joka tutki maanpinnan lämmönvaih-

toa. Tulokset loivat perustaa mikroilmastotutki-

mukselle.90 Homén tuli tunnetuksi ensimmäisen 

sortokauden aikana yhtenä poliittisen vastarinnan 

johtajista, mikä osaltaan kuvastaa yliopiston profes-

sorien aktiivista osallistumista yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin. Hän toimi sittemmin valtiopäivä- ja 

kansanedustajana.91 Professori Homénin kuolinpe-

sä lahjoitti laitokselle noin 140 oppikirjaa, 24 vuo-

sikertaa ranskalaisia fysikaalisia aikakauskirjoja, 

eripainoksia ja Homénin omia kirjoituksia, yhteensä 

640 kappaletta. Pari vuotta myöhemmin laboratorio 

ilmoitti eripainoskokoelman tulleen järjestetyksi ja 

luetteloiduksi.92

Fysikaalinen kabinetti toimi yli 30 vuotta 

yliopiston päärakennuksessa ja pääsi vasta 1869 

muuttamaan kemian uudisrakennuksen yläkertaan 

(Arppeanumiin). Fysiikan uuden ja ajanmukaisesti 

varustetun laitosrakennuksen valmistuminen 1910 

Siltavuorenpenkereelle merkitsi huomattavaa paran-

nusta työskentelyoloihin.93 Siltavuoren uudistilojen 

valmistuminen loi edellytyksiä kirjastotilojen ja ko-

koelmien kehittämiselle.94 

olivat Peter Guthrie Taitin81 kirjoittamia, Properties 

of matter 188582 ja Newtoń s Laws of motion 1899. 

Englanninkielisten kirjahankintojen taustalla olivat 

todennäköisesti silloisen professori Lemströmin 

yhteydet anglosaksiseen maailmaan: hän osallistui 

kansainvälisiin konferensseihin mm. Lontoossa, 

Chicagossa ja Bristolissa. Karl Selim Lemström 

(1838–1904), joka väitteli Tukholmassa sähköopis-

ta, oli vuosisadan vaihteessa fysiikan professorina. 

Hän pyrki selvittämään revontulien ongelmaa ko-

keellisesti. Ilmakehän ja maamagnetismin tutkimus 

sai 1800-luvun puolivälistä alkaen laajaa huomio-

ta ja voimisti kansainvälisen yhteistyön tarvetta 

sääverkkoasemien ja tietojenvaihdon luomiseksi.83 

Hänen kokeensa sähkövirran käytöstä kasvien 

kasvatuksessa herättivät kiinnostusta Englannissa 

ja hänen tutkimustaan arvioitiin muun muassa Na-

ture-lehdessä 1908.84 Professorin yhteydet anglosak-

siseen tiedemaailmaan vaikuttivat ilmeisesti siihen, 

että sittemmin alan huippulehtenä tunnettu Nature 

(perustettu 1869)85 ja Electrical Review86 tilattiin lai-

tokselle jo 1800-luvun puolella, minkä lisäksi laitok-

selle tuli kolme saksankielistä Annalen der Physik, 

Beiblätter zu Annalen der Physik ja Physikalische 

Zeitschrift sekä kolme ranskankielistä kausijulkai-

sua, joista kaksi liittyi professorien erityisiin tutki-

muskohteisiin maamagnetismiin ja sähkö-oppiin; 

l’Industrie électrique, Terrestrial Magnetisme ja 

Journal de Physique.87 Huomattakoon, että Annalen 

der Physik ja Physikalische Zeitschrift olivat sen 

ajan kaksi tärkeintä fysiikan julkaisukanavaa, jotka 

kuuluivat siteeratuimpiin fysiikan julkaisuihin aina 

toiseen maailmansotaan saakka. Tämän jälkeen 

fysiikan painopiste siirtyi englanninkielisiin ja Yh-

dysvalloissa julkaistuihin alan tiedelehtiin.88 Albert 

Einsteinin Annus Mirabilis Papers julkaistiin 1905 

Annalen der Physik-tiedejulkaisussa.

Kirjaston järjestelmällisestä hoidosta 1900-lu-

vun alkupuolella kertoo se, että kirjoista laadittiin 
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Kemian laboratorion käsikirjastosta 
kasvaa maan laajin kemian kirjasto

Kemian on katsottu olleen 1800-luvulla edistyksel-

lisin tiede uusien menetelmiensä ja keksintöjensä 

vuoksi. Orgaanisen kemian tutkimus alkoi Suomessa 

1840-luvulla. Vuoden 1852 statuuteissa farmasian, 

mineralogian ja geologian alat eriytettiin kemian 

professorin opetusalasta. Kemia sai tuolloin labo-

rantin viran, jonka hoitajan tehtävänä oli auttaa pro-

fessoria laboratoriossa ja toimia opetusassistenttina. 

Kemian arvostuksen katsotaan nousseen erityisesti 

professori Adolf Edvard Arppen (1818–1894) aikana. 

Häntä seurasi professori Johan Jakob Chydenius 

(1836–1890), jonka professorikausi 1871–1880 ajoit-

tui häntä nimekkäämpien professorien Arppen ja 

Hjeltin väliin.95

Kemian laboratorio alkoi raportoida käsikirjas-

ton hankinnoistaan tuntuvasti myöhemmin kuin 

fysikaalinen kabinetti: uusia käsikirjoja ja aikakaus-

lehtiä hankittiin Chydeniuksen professorikauden 

lopulla vuosina 1879–1881. Raportoinnin alkaminen 

ei kuitenkaan anna varmuutta siitä, etteikö hankin-

toja olisi tehty jo tätä ennen.96 Kemian laboratorion 

uudet käsikirjat, samoin kuin neljä saksalaista ja 

yksi ranskalainen aikakauslehti olivat luettavissa 

laboratorion lukuhuoneessa. 1880-luvulla hankinnat 

eivät näytä vielä vakiintuneen säännöllisiksi. 

Kirjastotoiminnan vakiintumisesta seuraavan 

merkittävän kemian professorin, Edvard Hjeltin 

(1855–1921) kaudella kertoo kuitenkin se, että vuon-

na 1887 käyttöön otettuun kemian laboratorioraken-

nukseen kuului kirjasto- ja lukuhuone.97 Hjelt toimi 

Arppen tavoin yliopiston rehtorina ja sijaiskansleri-

na.98 Vuosisadan loppupuolella kirjastosta kehittyi 

merkittävä tutkimuskirjasto.

Kolmivuotiskaudella 1890–1893 kemian labo-

ratorion käsikirjasto sai merkittävän lisäyksen Hjel-

tin edeltäjän professori Chydeniuksen kuolinpesän 

Kemian laboratorio alkoi raportoida käsikirjaston 
hankinnoistaan professori Johan Jakob Chydeniuk-
sen professorikauden lopulla 1879–1881. Toiminnan 
vakiintumisesta kertoo se, että hänen seuraajansa, 
Edvard Hjeltin kaudella vuonna 1887 käyttöön otet-
tuun kemian laboratoriorakennukseen kuului  
kirjasto- ja lukuhuone. Kuvassa professori  
J. J. Chydenius (1836–1890). kuvalähde:  
museovirasTo. CC By 4.0

lahjoittaessa laitokselle kemiallista kirjallisuutta. 

Kenraali Axel Gadolinin99 kuolinpesältä saatiin lah-

joituksena kemiaa ja kemian teknologiaa koskevia 

julkaisuja. Tärkein sarja oli Annalen der Physik und 

Chemie, laajuudeltaan yli 100 nidosta. Annalen der 

Chemie (usealla nimellä, alun perin Annalen der 
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merkittävinä. Niitä 1800-luvun uranuurtajatutkijat 

keräsivät eri puolilta maailmaa. Alun perin talouso-

pin oppituoliksi 1700-luvulla perustettu talousopin 

ja luonnonhistorian professuuri jaettiin 1852 statuu-

teilla eläin- ja kasvitieteen professuureiksi. Profes-

soreina vuosina 1857–1926 toimivat W. Nylander, 

S. O. Lindberg ja F. Elfving.106 

Ensimmäinen maininta kirjallisuuden hankin-

nasta on tehty S. O. Lindbergin (1835–1889) profes-

sorikaudella. Kasvimuseon kirjasto sai nimittäin 

vuosina 1866–1869 tärkeän lisäyksen kokoelmiinsa, 

kun kirjastoon ostettiin Pierre Bulliardin klassinen 

teos Herbier de la France 1780–1793, osat 1–9.107 On 

mahdollista, että osa aiempaa kokoelmaan kuulu-

nutta kirjallisuutta pelastui Turun palossa. Kirjal-

lisuuden suhteellisen vähäistä merkitystä museolle 

kuvastaa kuitenkin se, että rehtorinkertomuksiin 

kirjallisuuden hankinnasta on raportoitu ylimal-

kaisesti ja niukasti, kun sen sijaan kasvitieteellisten 

kokoelmien kartunta kuvataan erittäin yksityiskoh-

taisesti. 1880-luvulla kirjastoon hankittiin ”joitakin 

vähäisiä julkaisuja”. Seuraavalla vuosikymmenellä 

kirjastoon sekä ostettiin aineistoa, että saatiin lah-

joituksia muun muassa Yhdysvalloista ja Kanadasta. 

Lahjoitusten taustalla lienee ollut alan tieteellisen 

seuran Societas pro Fauna et Flora Fennican laaja 

vaihtoverkosto. 

Eläinmuseon kirjaston alkuvaiheet muistutti-

vat kasvimuseon mallia. Ensimmäinen eläin-

tieteen professori oli Alexander von Nordmann 

(1803–1866), joka oli jo hoitanut edeltävää talous-

opin ja luonnonhistorian professuuria. Häntä seu-

rasi professori Fredrik Mäklin (1821–1883), joka 

vastusti jyrkästi darwinismia, mikä oli 1800-lu-

vun lopun luonnon tieteellisen keskustelun kuuma 

aihe. Eläinmuseon käsikirjasto kuuluu niiden lai-

tosten joukkoon, jonka kirjallisuushankinnoista 

alettiin raportoida 1878–1881 professori Mäkli-

nin kaudella. Tuolloin käsikirjasto sai Yliopiston 

Pharmacie 1832) ja osa lehdestä Bulletin de la So-

ciete chimique d. Paris jatkuvat 2000-luvulla Wileyn 

kustantamana nimellä European Journal of Organic 

Chemistry.100 

Laitoksen kirjaston jatkuvina tilauksina mai-

nitaan yhdeksän saksalaista kausijulkaisua, yksi 

ranskalainen ja yksi englantilainen kausijulkaisu 

sekä keskeisiä käsikirjoja.101 Tärkeimmät käsikirjat 

olivat Handbuch der organischen Chemie (Friedrich 

Konrad Beilstein) ja Handbuch der organischen 

Chemie.102 Suomalaisten tutkijoiden verkostoitumi-

sesta alan kansainväliseen keskusteluun kuvastaa se, 

että vuosisadan vaihteesta alkaen kemian kirjastoon 

tilattiin useita alan keskeisiä aikakausjulkaisuja, 

joita julkaistaan edelleen yhdistyneinä, jakautuneina 

tai saksan sijasta englanniksi: Berichte der deut-

schen chem. Gesellschaft jatkuu edelleen nimellä 

European Journal of Inorganic Chemistry. Sprin-

gerin kustantamina jatkavat ainakin Zeitschrift für 

analytische Chemie nimellä Analytical and Bioana-

lytical Chemistry ja Monatshefte für Chemie nimellä 

Monatshefte für Chemie–Chemical Monthly.103 

1910-luvulla kemian laitoksen kirjasto oli jo 

maan laajin kemia-alan kirjasto. Kirjastolle loi va-

kautta sen rahoitus.104 Ensimmäinen maailmansota 

vaikeutti niin yliopiston kuin kirjastojen toimintaa, 

uusia aineistoja ei pystytty ostamaan, eivät kulje-

tukset toimineet. 105 

Muiden luonnontieteellisten alojen 
käsikirjastot kasvavat hitaasti

Kasvimuseon kokoelmien juuret ulottuvat 1600-lu-

vulle Turun Akatemiaan, johon perustettiin kasvi-

tieteellinen puutarha vuonna 1678. Kasvimuseon 

perustamisvuotena pidetään kuitenkin vuotta 1750. 

Osa vanhimmista näytteistä 1600- ja 1700-luvuilta 

pelastui Turun palosta. Erityisesti museon sam-

mal- ja jäkäläkokoelmia on pidetty kansainvälisesti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Konrad_Beilstein
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pidettiin Grothin Zeitschrift für Krystallographie 

aikakausjulkaisua, josta saatiin osat 1–19. Myös geo-

logisia karttoja sisältyi Gadolinin lahjoitukseen.114 

Yliopistolle ostetun tutkimusmatkailija, professori 

A. E. Nordenskiöldin115 kirjaston mineralogiaan ja 

geologiaan liittyvät teokset ja eripainokset sijoitet-

tiin mineralogis-geologisen laitoksen kirjastoon.116 

Lahjoituksia saatiin alan laitoksilta Pohjoismaista 

ja Venäjältä.117 Mineraloginen kokoelma, myöhem-

pi Geologian museo, oli aluksi päärakennuksessa, 

sitten 1840-luvulta anatomian ja kemian talossa ja 

vuonna 1869 se muutettiin kemian laitosrakennuk-

seen. Alan harrastusta vahvisti Suomen geologisen 

seuran perustaminen 1886.118 

Luonnontieteelliset 
seurat vahvistavat alojen 
erikoistumista 
Luonnontieteiden erikoistuminen 1800-luvulla on 

nähtävissä niin uusina professuureina, julkaisutoi-

minnan kasvuna kuin tieteellisten seurojen perus-

tamisena. Tieteellisten seurojen julkaisu- ja vaih-

totoiminnan kautta tieteenalojen käyttöön saatiin 

kansainvälistä uutta tutkimusta, erityisesti tieteelli-

siä kausijulkaisuja, joiden merkitys luonnontieteissä 

oli suurempi kuin muilla aloilla. Vaihtotoiminta oli 

kansainvälisesti varsin yleistä vielä toisen maail-

mansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.119

Societas pro Fauna et Flora Fennica perustettiin 

jo 1821 eläin- ja kasvitieteen harrastusta varten. 

Turun palon tuhottua pääosan tieteellisistä kokoel-

mista kyseinen seura otti tehtäväkseen korvaavien 

kokoelmien hankinnan ja luonnontieteellisen mu-

seon muodostamisen. Seura lahjoitti kokoelmansa 

yliopistolle vuonna 1857. Seura käytti omia julkai-

sujaan vaihtotoimintaan: sillä oli 1800-luvun lopus-

sa jo yli 250 vaihtosuhdetta.120 Suomen Tiedeseura 

Yleisen kirjaston kaksoiskappaleita sekä lukuisia 

kirjalahjoja eri toimijoilta. Lahjoituksina kirjasto 

sai muun muassa Torinon ja Genovan yliopistojen 

julkaisuja, Buenos Airesin kansallismuseon julkai-

suja sekä Leland Stanfordin yliopiston julkaisuja.108 

Käsikirjaston kartuttaminen näyttäisi kuitenkin 

olleen satunnaista, sillä useilta vuosilta maininnat 

puuttuvat kokonaan tai niitä luonnehditaan ilmai-

suilla ”pienehkö määrä kirjallisuutta” ja ”muutamia 

yksittäisiä kirjoja”.109

Mäkliniä seuranneen professori Johan Axel 

Palménin (1845–1919) kaudella käsikirjaston 

järjestämiseen kiinnitettiin huomiota: kirjasto oli jo 

1890-luvun lopulla järjestetty ja luetteloitu. Joitakin 

julkaisuja oli myös sidotettu.110 Vuosina 1884–1908 

professorina toimineen J. A. Palménin vaikutus yli-

opistoon ja tieteenalaansa oli monitahoinen. Hän 

oli Darwinin kehitysopin soveltaja ja akateeminen 

puolustaja. Uudistaessaan eläintieteen opetusta hän 

asetti Darwinin evoluutioteorian sen erääksi perus-

taksi. Hän toimi omistamansa Tvärminnen eläintie-

teellisen aseman johtajana kuolemaansa asti, min-

kä jälkeen asema siirtyi yliopiston omistukseen.111 

Eläintieteellinen laitos sai Palménin kuoltua hänen 

noin tuhannen niteen kokoelmansa, joka luetteloitiin 

ja järjestettiin 1920-luvun puoliväliin mennessä.112

Geologia ja mineralogia sai oman professuurin 

1852 statuuttien perusteella. Suomen kallioperän 

järjestelmällinen kartoitus aloitettiin 1860-luvulla. 

Ensimmäinen geologian ja mineralogian professori 

Fredrik Johan Wiik (1839–1909) nimitettiin vir-

kaan vasta 1877 ja hän toimi virassa vuoteen 1898. 

Wiikin seuraaja oli professori Wilhelm Ramsay 

(1865–1928).113 Laitos raportoi 1890-luvulta alkaen 

käsikirjastostaan, johon hankittiin mineralogian 

käsikirjoja ja paleontologian perusteita sekä tilat-

tiin keskeisiä aikakausjulkaisuja. Jo edellä mainit-

tu kenraali Axel Gadolinin kirjalahjoitus hyödytti 

myös geologian oppiainetta. Erityisen tärkeänä 
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pioneereina pidetään erityisesti Jakob Estlanderia 

(1831–1881), joka nimitettiin 1860 Suomen ensim-

mäiseksi varsinaiseksi kirurgian professoriksi, ja 

Suomen modernin sisätautiopin perustajaa Johan 

Runebergia (1843–1918), joka nimitettiin alan pro-

fessoriksi 1877.123 

Vaikka merkittävä käännekohta lääketieteessä 

on ajoitettu vasta 1800-luvun puoliväliin, lääketiede 

kuului Turun Akatemian ensimmäisiin tieteenaloi-

hin. Tieteellisten seurojen perustaminen 1800-lu-

vulla kansainvälisten esimerkkien mukaisesti tarjosi 

mahdollisuuden erikoistua lääketieteelliseen kirjal-

lisuuteen ja tehdä sitä tunnetuksi. Seurat alkoivat 

koota kirjallisuutta perustamisestaan lähtien, ja 

niiden kirjastoista muodostui sittemmin lääketie-

teen keskuskirjasto.124

Finska Läkaresällskapet on eräs vanhimpia 

suomalaisia tiedeseuroja: se perustettiin jo 1835. 

Keskeinen aloitteen tekijä oli ensimmäiseksi pu-

heenjohtajaksi valittu lääkintöhallituksen johtaja 

kirurgian ja synnytysopin professori Carl Daniel von 

Haartman (1792–1877). Seuran tarkoituksena oli ke-

hittää sekä lääketiedettä, että terveyden ja sairauden 

hoitoa, edistää lääkäreiden jatkokoulutusta, tukea 

julkaisutoimintaa ja ylläpitää yhteistyötä lääketie-

teen alalla. Jo alkuvaiheessa seura otti tehtäväkseen 

lääketieteellisen kirjaston perustamisen ja uuden 

lääketieteellisen kirjallisuuden levittämisen ja tun-

netuksi tekemisen. Tässä tarkoituksessa se perusti 

pitkäikäiseksi osoittautuneen Handlingar-sarjan 

1840-luvun alussa. Seuran kirjastoa kartutettiin 

yhteisin varoin. Konrad Relander arvosteli kirjoi-

tuksessaan 1888 seuraa puuttuvan kirjastoluettelon 

aiheuttamista käytön hankaluuksista125. Kirjastos-

ta muodostui 1800-luvun aikana lääketieteellinen 

erikoiskirjasto.126

Vaikka Finska Läkaresällskapet oli alkuaan pe-

rustettu kaikkien lääkäreiden yhteistyötä varten, 

uusi lääketieteellinen seura sai alkunsa vuonna 1881 

perustettiin 1838. Se aloitti jo parin vuoden päästä 

oman julkaisusarjan (Acta Societatis Scientiarum 

Fennicae) ja sittemmin Bidrag-sarjan. Seuran tie-

teellinen toimeliaisuus kohdistui erityisesti fysiikan 

alaan kuuluvien ilmiöiden tutkimiseen. 1800-luvun 

aikana seuran yhteistyöverkostot laajenivat tuntu-

vasti. Tiedeseuran kirjasto oli tuolloin laaja ja jat-

kuvasti kasvava 10 000 niteen kokoelma.121 Kolmas 

luonnontieteellinen seura, Matemaattinen yhdistys 

perustettiin vuonna 1868. Sen perustamisen tausta-

na oli osakuntien lakkauttaminen 1852 ja opiskeli-

jajärjestöjen organisointi tiedekunnittain.122 

Eri alojen tieteelliset seurat loivat huomattavia 

kirjastoja, joiden ylläpitoa pyrittiin tehostamaan 

perustamalla vuosisadan vaihteessa Tieteellisten 

seurain kirjasto. Myöhemmässä vaiheessa seurojen 

kokoelmia lahjoitettiin tai deponoitiin yliopiston 

kirjastojen käyttöön. Niillä oli huomattava merkitys 

Helsingin yliopiston tietoympäristön osana. 

Lääketieteelliset seurat 
ja professorit alan 
kirjallisuuden kokoajina
Luonnontieteellisen ajattelun tunkeutuminen osaksi 

lääketiedettä muutti lääketieteellistä tutkimusta ja 

opetusta 1800-luvun keskikolmannekselta lähtien. 

Antiikin Kreikasta periytyneet opit kumottiin vähi-

tellen. Bakteerien löytyminen tartuntatautien syinä 

käynnisti lääketieteen voimakkaan kehityksen, ja 

sitä onkin pidetty koko länsimaisen lääketieteen tär-

keänä käännekohtana. Moderni luonnontieteellinen 

ajattelu tuli lääketieteeseen fysiologian ansiosta, jota 

suomalaiset lääkärit opiskelivat erityisesti Ranskas-

sa. Solupatologisen eli mikroskooppitutkimuksen 

välitti Saksasta Suomeen patologisen anatomian 

professorina toiminut Otto E. A. Hjelt (1823–1913) 

1850-luvulta alkaen. Kliinisessä lääketieteessä 
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Lääketieteen laitosten 
käsikirjastot alkavat 
muotoutua 1870-luvulta 
alkaen
Samoin kuin keskeisten luonnontieteiden, myös lää-

ketieteen tutkimuksen ja opiskelun tietoympäristö 

muodostui monesta eri toiminnosta. Tieteellisten 

seurojen lisäksi aktiiviset professorit kokosivat 

omaan käyttöönsä merkittäviä kirjojen ja tieteel-

listen aineistojen kokoelmia. Niistä tuli useasti lai-

toskirjastojen ytimiä lahjoitusten tai lunastamisen 

kautta. Yliopiston Yleinen kirjasto palveli kaikkia 

tiedekuntia ja kartutti lääketieteellistä aineistoa, 

erityisesti keskeisiä kausijulkaisuja ja lääketieteen 

historiaan kuuluvaa aineistoa. Finska Läkaresälls-

kapetin ja Yleisen kirjaston lääketieteellisten koko-

elmien arvioitiin täydentäneen toisiaan.132 Yleinen 

kirjasto oli erityisen tärkeä niille professoreille, joi-

den kiinnostus kohdistui oppihistoriaan. Yleisen 

kirjaston, Ylioppilaskunnan kirjaston ja seurakir-

jastojen rinnalle syntyi 1800-luvun loppupuolelta 

alkaen lääketieteen omia käsikirjastoja.

Rehtorinkertomusten perusteella laitokset al-

koivat kartuttaa omia käsikirjastoja 1870-luvulta 

alkaen. Ensimmäiset laitoskirjastot luotiin niihin 

oppiaineisiin, jotka voimakkaimmin uudistivat lää-

ketiedettä vuosisadan jälkipuoliskolla. Systemaat-

tinen tieteellisten kausijulkaisujen kartuttaminen 

näyttäisi alkaneen 1900-luvun alkupuolella. Tästä 

kertovat lääketieteen laitosten tekemät takautuvat 

tilaukset: alan keskeisiä ulkomaisia lehtiä ja sarjo-

ja ostettiin kokonaisuuksina, ilmestymisen alusta 

alkaen. Vaikka on todennäköistä, että yksittäisiä 

julkaisuja koottiin varsin kauan, raportoinnin alka-

minen viittaa toiminnan vakiintumiseen.133

Lääketieteen laitokset raportoivat lahjoituksista 

sekä käsikirjojen ja aikakauslehtien hankinnois-

ta usein nimien tarkkuudella. Ostettu aineisto oli 

kahdentoista suomalaiskansalliseen aatteeseen in-

nostuneen nuoren miehen toimesta. Järjestön nimi 

Duodecim (lat. kaksitoista) viittaa sen kahteentoista 

perustajaan. Tunnetuin perustajista on hammaslää-

ketieteen isänä tunnettu Matti Äyräpää (1852–1928) 

tuolloin vastavalmistunut lääketieteen kandidaatti. 

Valtaosa perustajista oli syntyisin Itä-Suomesta ja 

puhui suomea äidinkielenään.127 Seuran tavoittee-

na oli sekä kehittää lääkäreiden ammattitaitoa ja 

levittää terveydenhoitovalistusta, että parantaa 

suomen kielen asemaa lääketieteessä. Seura alkoi 

pian perustamisen jälkeen julkaista kuukausittain 

ilmestyvää lääketieteellistä lehteä Aikakauskirja 

Duodecim, jota edelleen käytetään lääketieteen 

perus- ja erikoistumisopintojen oppimateriaalina. 

Joitakin vuosia myöhemmin seura perusti yleis-

tajuisen Terveydenhoitolehden, joka sekin ilmes-

tyi 1970-luvulle saakka.128 Duodecim-seura päätti 

syksyllä 1889 perustaa oman lääketieteellisen kir-

jaston. Seuran vuosikertomuksessa todettiin, että 

tohtori Hillbom, tohtori Hällström säännöksellään 

ja vähäisemmässä määrin muutkin olivat lahjoitta-

neet kirjallisuutta, minkä lisäksi vaihdossa saatiin 

aikakauskirjoja. ”Niin siinä on jo kaunis alku”.129 

Kirjastonhoitajilla oli lääketieteellinen koulutus; 

useat heistä olivat alan professoreja tai apulaispro-

fessoreja. Ensimmäisenä kirjastonhoitajana toimi 

perustajajäsen Ernst August Hillbom (1853–1935) ja 

hänen jälkeensä Reguel Löfqvist (1873–1934), joka 

laati kirjaston kokoelmista luettelon. Seuraavan kir-

jastonhoitajan Paavo Pirilän (1883–1957) toimesta 

luettelo ilmestyi painosta 1914 ja täydentävä luettelo 

parin vuoden päästä.130 

Suomen hammaslääkäriseura, jonka avainhen-

kilö oli Matti Äyräpää, perustettiin 1892.131
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tuhannella niteellä tämän lunastuksen ansiosta.135 

Konrad Hällstenin mukaan laitoksen kirjasto sai 

kuitenkinalkunsajoaiemminBonsdorffin professo-

rikauden aikana. Kokoelman osto merkitsi tuntuvaa 

kirjaston laajenemista.136 

Anatomian professorin virka perustettiin Tu-

run Akatemiaan 1778. Se muutettiin anatomian ja 

fysiologianprofessorinviraksi1811.Bonsdorffin 

edeltäjä viranhaltijana oli Nils Abraham af Ursin 

(1825–1846).137Bonsdorffolialuksitoiminutjoitakin

vuosia sotilaslääkärinä ennen kuin hänestä 27-vuo-

tiaana tuli anatomian ja fysiologian apulainen ja 

parin vuoden päästä vt. professori Keisarilliseen 

Aleksanterin yliopistoon. Hänen professorikautensa 

kesti kaikkiaan 32 vuotta, mistä ajasta lähes puolet 

hän toimi lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina. 

Bonsdorffin on katsottu luoneen yliopistolle vertai-

levan anatomian kansainvälisen tason koulukunnan 

sekä merkittävän anatomian kokoelman.138 Ana-

tomis-fysiologiseen laitokseen kuuluikin lukuisia 

tieteellisiä kokoelmia.139 

Bonsdorffin jälkeen professorina toimi Konrad 

Gabriel Hällsten (1835–1913).140 Hänen toimikauten-

sa alussa laitoksen kirjastoon (Anatomisk-fysiolo-

giska inrättningens bibliotek) ostettiin 40 teosta.141 

1870–1880-lukujen taitteessa kirjasto kasvoi ”muu-

tamilla kymmenillä julkaisuilla”. Näistä useimmat 

olivat ostettuja ja osa oli saatu Yliopiston Yleisestä 

kirjastosta ilmeisesti kaksoiskappaleina.142 Laitos 

jaettiin 1880-luvun alussa anatomian ja fysiologian 

laitoksiin. 

Anatomian laitoksen käsikirjastolle 
lahjoituksia

Hällstenin siirryttyä fysiologian professuuriin ana-

tomian professorina toimi seuraavan vuosisadan 

alkuun Georg August Asp (1884–1901).143 Hänen 

toimikaudellaan anatomian laitoksen kirjastoon 

pääosin saksankielistä, jossain määrin ranskankie-

listä ja vain harvoin englanninkielistä. Maininnat 

kirjaston hoidosta, käytöstä tai vastuista puuttuvat 

lähes kokonaan. Kyse oli opetuksen ja tutkimuksen 

arkisista työkaluista, jotka hoidettiin osana laitok-

sen muuta toimintaa. Laitosten oma aktiivisuus 

aikakauslehtien ja hakuteosten hankinnassa on 

liitettävissä 1800-luvun puolivälin jälkeiseen mur-

rokseen: uusien tutkimusmenetelmien vuoksi tar-

vittiin ajankohtaista kansainvälistä tutkimusta lähi-

käyttöön. Lääketieteen kansainvälisen tutkimuksen 

seuraamistahelpottivatalanbibliografiat,joitaoli

laadittu jo edellisillä vuosisadoilla. Tieteellisten leh-

tien lisääntyessä 1800-luvulla, niihin sisältyvien 

artikkelien löytämiseen luotiin niin Britanniassa 

kuin Yhdysvalloissa uusia välineitä. Library of the 

SurgeonGeneral śOfficealoittiYhdysvalloissalää-

ketieteellisenä keskuskirjastona vuonna 1836. Kan-

sainvälisesti erityisen tärkeäksi osoittautui vuonna 

1879 perustettu lääketieteen indeksijulkaisu Index 

Medicus.134  

Lääketiede alkoi houkutella aiempaa enemmän 

opiskelijoita, jolloin opiskelun tueksi tarvittiin lai-

tosten omia käsikirjastoja. Tätä ennen vähäisen 

opiskelijamäärän tarpeet oli pystytty täyttämään 

yksilöllisen opetuksen ja professorien kirjastojen 

avulla.

Anatomis-fysiologiselle laitokselle 
professori Bonsdorffin kirjasto 1871

Ensimmäinen rehtorinkertomusten maininta lää-

ketieteen laitoksen käsikirjastosta on 1870-luvun 

taitteesta. Yliopisto sai vuonna 1871 keisarilta lu-

van lunastaa samana vuonna eläkkeelle siirtyneen 

arkkiatri, lääketieteen professori, sittemmin valtio-

neuvosEvertJuliusBonsdorffin (1810–1898) ana-

tomisen kirjaston 2 000 markalla. Rahat saatiin 

tullivarainrahastosta. Kirjakokoelma kasvoi yli 
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leikkausmateriaalia opiskelijoiden työskentelyä 

varten. Useat opiskelijat joutuivatkin suorittamaan 

anatomiasalitöitä ulkomailla. Laitoksen kirjastoon 

hankittiin samaan aikaan muutamia ”erittäin kal-

lisarvoisia teoksia”, sekä käsi- ja oppikirjojen uusia 

painoksia ja aiempien kausijulkaisujen täydennyk-

siä. Takautuvasti ostettiin kokonaisia sarjoja ja ai-

kakausjulkaisuja, joista pysyvimmäksi osoittautui 

Journal of anatomy and physiology 1867–1902 

(I–XXXVII).151 Cambridge University Press julkai-

see sitä edelleen painettuna ja digitaalisena nimel-

lä Journal of anatomy. Muut hankinnat näyttävät 

jääneen suhteellisen lyhytaikaisiksi.152 

Suomen itsenäistymisen kynnyksellä opiskeli-

jamäärät olivat kasvaneet voimakkaasti, vajaassa 

kymmenessä vuodessa opiskelijamäärä kasvoi lä-

hes viisinkertaiseksi (1917: 240). Kun sekä lääke-

tieteen että hammaslääketieteen opiskelijoita oli 

yhä enemmän, kävivät tilat riittämättömiksi. Sota 

lähes pysäytti kirjallisuuden hankinnan, sillä aika-

kausjulkaisujen toimitus oli ollut saksalaisen kirja-

kauppiaan varassa, joka ei pystynyt toimittamaan 

tilauksia.153 

1940-luvulla tehdyn selvityksen mukaan ana-

tomian laitoksen kokoelmissa oli yhteensä 5 700 

nidettä (150 hm). Kirjasto oli kasvanut niin suurek-

si, että sillä oli kirjastonhoitaja, ja se oli käyttäjille 

avoinna kokopäiväisesti.154 

Fysiologian laitos modernin lääketieteen 
vauhdittajana

Anatomian ja fysiologian professuurin jakautues-

sa kahtia 1882, fysiologian professuuriin siirtyi 

aiemman yhteisen viran hoitaja, K. G. Hällsten.155 

Professori Hällsten jatkoi jo yhteisessä laitoksessa 

aloitettua käsikirjaston kehittämistä. Tämä oli tar-

peen siksi, että yliopiston Yleisestä kirjastosta puut-

tui anatomian ja fysiologian keskeistä aineistoa.156 

alettiin ostaa anatomian ja neurologian oppikirjoja 

lähinnä saksan ja jonkin verran ranskan kielellä.144 

Kirjallisuuden ostot olivat kuitenkin lukumäärältään 

vähäisiä, ja kirjasto karttui erityisesti lahjoitusten 

kautta.145 Pietarilaisen professori Landzertin kuo-

linpesän kirjalahjoitukseen sisältyi 520 julkaisua, 

pääosin anatomiaa, fysiologiaa ja embryologiaa. Ko-

koelma luetteloitiin venäjänkielisiä julkaisuja lukuun 

ottamatta ja lahjoituksesta muodostettiin konsis-

torin päätöksen mukaan Bibliotheca Landzert.146 

Anatomian laitoksen yhteyksiä ajan kansain-

väliseen kehitykseen kuvastaa lahjoituksena saatu 

Henry Grayn Anatomy descriptive and surgical 

(julkaistu 1858) 1887147, jota Yhdysvalloissa pidettiin 

tuohon aikaan anatomian pääkoodeksina. Henry 

Gray sai varhain kansainvälistä tunnustusta, ja hä-

net valittiin 25-vuotiaana Royal Societyn jäseneksi. 

Hän menehtyi isorokkoon vain 34-vuotiaana. Grayn 

anatomiaa on luettu vielä 150 vuotta julkaisemi-

sen jälkeen, ja sen digitaalinen uudistettu versio on 

edelleen käytössä oppimateriaalina 2010-luvulla.148

Vuosisadan vaihteessa anatomian laitoksella 

tehtiin merkittäviä uudistuksia. Histologian (ku-

dosopin) opetus siirtyi anatomian laitokselle fysio-

logisesta instituutista. Vaikka kirjaston vastuuhen-

kilöitä ei mainita rehtorinkertomuksissa, kasvavasta 

kiinnostuksesta kirjastojen ammatilliseen hoitoon 

kertoo se, että lukuvuoden 1902 loppuun mennessä 

kirjaston kokoelmien raportoitiin tulleen luetteloi-

duksi.149 Laitoksen kirjasto karttui vuosisadan vaih-

teessa parilla kymmenellä julkaisulla, joihin kuu-

luivat mm. Anatomischer Anzeiger ja Anatomische 

Hefte. Molempia julkaistaan edelleen painettuina ja 

digitaalisina. Lehtien nimet ja kieli ovat kuitenkin 

muuttuneet: Annals of anatomy-lehteä julkaisee 

Urban & Fischer ja Brain structure & function on 

osa Springerin tarjontaa.150 

Anatomian laitoksella oli ajoittain 1900-lu-

vun alkupuolella vaikeuksia järjestää riittävästi 



48 | TiedeyhTeisön kumppanina

Laitoksen oma julkaisutoiminta oli 1900-luvun al-

kupuolella aktiivista.161 Uutena julkaisuna tilattiin 

tuoreeltaan Physiological abstracts, joka alkoi il-

mestyä vuonna 1916.162 Tigerstedtin aikana tilatuista 

lehdistä ilmestyy edelleen painettuna ja digitaali-

sena Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 

der Sinnesorgane Cambdrige University Pressin 

kustantamana nimellä Zeitschrift für Psychologie. 

Julkaisun nimi on muuttunut useaan otteeseen. 

Sen sijaan muiden julkaisujen tilaukset Helsingin 

yliopistoon jäivät suhteellisen lyhytaikaisiksi; Phy-

siological abstracts tuli laitokselle vuoteen 1937 

saakka.163 

1940-luvulla tehdyn selvityksen mukaan fysio-

logian laitoksella oli lääketieteellisen alan laajimpiin 

kuuluvat kokoelmat, yhteensä 6 500 nidettä. Ne 

kattoivat tieteenalan kehitystä 1700-luvun alussa il-

mestyneistä ensimmäisistä fysiologian oppikirjoista 

alkaen. Laitoksen kirjastoa voitiin kirjastonhoita-

jan tuella pitää lukukausien aikana kokopäiväisesti 

avoinna.164  

Patologis-anatominen laitos 
mikroskooppitutkimuksen 
uranuurtajana ja tohtorien kouluttajana 

Patologinen anatomia ja valtiolääketiede oli pari 

vuotta ennen professuurin perustamista (1859) vah-

vistettu lääketieteellisen tiedekunnan päätöksellä 

lisensiaatintutkinnon oppiaineiksi. Professori Otto 

E. A. Hjelt (1823–1913) välitti solupatologisen eli 

mikroskooppitutkimuksen Saksasta Suomeen. Suo-

ritettuaan maisteritutkinnon hän liittyi professori E. 

J.Bonsdorffin vertailevan anatomian koulukuntaan. 

Hän opiskeli Saksassa alan johtavien professorien, 

kuten Rudolf Virchowin (1821–1902) johdolla, joten 

hänellä oli patologian ja solubiologian uusin tietämys 

hallussaan tultuaan professoriksi. Hjelt kunnostau-

tui lisäksi oppihistorioitsijana. Hän tutki Suomen 

Lahjoituksina saatiin vanhempia käsikirjoja mutta 

laitos raportoi myös ostaneensa uusia alan käsikir-

joja ja tilanneensa joitakin aikakauslehtiä. Han-

kinnat olivat määrältään vähäisiä (4–5 julkaisua 

vuodessa) ja pääosin saksankielisiä. Muutamia rans-

kankielisiä käsikirjoja ostettiin.157 Työskentelyolot 

paranivat, kun Hallituskadun uudisrakennuksessa 

käyttöön saatiin laboratoriotila, sähkövalaistus ja 

uudet laitteet. 

Hällstenin työtä fysiologian professorina jat-

koi vuosina 1900–1919 kansainvälisesti tunnettu 

lääketieteilijä Robert Tigerstedt (1853–1923), veren-

paineen säätelyyn osallistuvan hormonin, reniinin, 

löytäjä. Tigerstedt vaikutti sittemmin valtiopäivä-

miehenä ja toimi muun muassa Nobel-komiteassa. 

Hän oli itsekin ehdolla Nobel-palkinnon saajaksi.158

Tigerstedt kutsuttiin Helsingin yliopiston fy-

siologian professoriksi vuonna 1900 Hällsténin 

erottua professorinvirasta. Fysiologian laitokselle 

rakennettiin alan tarpeita vastaavan uudisraken-

nus Tigerstedtin tarkkojen ohjeiden mukaisesti. 

Euroopan moderneimpiin kuuluva fysiologian lai-

tos Siltavuorenpenkereellä vihittiin käyttöön 1906. 

Laitokseen kuului tilava kirjastosali.159 Tigerstedt 

johti lähes kahdenkymmenen vuoden ajan laajaa 

tutkimustyötä, jonka tuloksina julkaistiin lähes 150 

kokeellisen fysiologian alan tutkimusta. Tigersted-

tin aikana kirjastoon hankittiin alan kirjallisuuden 

lisäksi muun muassa seuraavia takautuvia sarjoja 

vakiintuneista saksalaisista aikakauslehdistä:160 

Zeitschrift für physiologische Chemie, osat 1–32, 

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sin-

nesorgane, osat 1–28 sekä Centralblatt für Physio-

logie und Jahresbericht für Physiologie. Laitoksen 

kirjastoon tuli jatkuvina tilauksina keskeisiä sak-

sankielisiä aikakausjulkaisuja, kuten Zeitschrift 

für experimentelle Pathologie und Therapie ja eng-

lanninkielinen International Scientific Catalogue: 

Physiology, sekä muutamia uusia erikoisteoksia. 
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kuitenkin todennäköiseltä, että aikakausjulkaisuja 

laitokselle tuli jo aiemmin, sillä rehtorin kertomuk-

sessa 1881–1884 kerrotaan aikakauslehtitilausten 

jatkamisesta, minkä lisäksi ostettiin muun muas-

sa Lesser: Atlas der gerichtlichen Medicin (Ber-

lin 1883–1884). Aineistojen hankinta jatkui melko 

säännöllisesti. Professori Hjelt kokosi uransa aikana 

noin 2 000 nidosta sisältäneen alansa kirjallisuus-

kokoelman, jonka hän jäätyään eläkkeelle lahjoitti 

perustamalleen laitokselle. Kokoelma edusti mo-

dernia patologista anatomiaa.166 

Hjeltin jälkeen laitoksen professorina toimi 

vuodesta 1886 aina Suomen itsenäistymiseen 

saakka Ernst Alexander Homén (1851–1926), joka 

oli vuosisadan vaihteen merkittävimpiä suomalaisia 

lääketieteilijöitä. Toisin kuin yhteiskunnalliseen toi-

mintaan aktiivisesti osallistunut edeltäjänsä, Homén 

oli nimenomaan tiedemies ja tutkijoiden kouluttaja. 

Hänen ohjauksellaan valmistui noin 30 väitöskirjaa, 

mikä tuona aikana oli erittäin suuri määrä. Robert 

Tigerstedtin ohella hän oli ainoa tämän aikakau-

den suomalaistutkija, jolle ehdotettiin lääketieteen 

Nobelin palkintoa. Homénin tutkimuskohteeksi tu-

livat bakteeritulehdusten aiheuttamat muutokset 

keskushermostossa. Kaikista hänen professorikau-

tensa aikana Suomessa julkaistuista lääketieteen 

alan väitöskirjoista noin viidesosa oli tehty hänen 

johdollaan.167

Lahjoitusten lisäksi laitokselle tilattiin Homénin 

kaudella jatkuvia aikakausjulkaisuja sekä vuosit-

tain joitakin uusia saksan- ja ranskankielisiä ai-

kakausjulkaisuja, kuten Revue neurologique par 

E. Brissaud et P. Marie,168 jonka tilaus Helsingin 

yliopistoon jatkuu edelleen digitaalisena.169 Laitos oli 

myös valmis karsimaan aineistoaan mahdollisesti 

siksi, että sen museokokoelma karttui koko ajan. 

Konsistori hyväksyi 1914 laitoksen ehdotuksen, jon-

ka mukaan noin 850 lääketieteellistä mutta laitoksen 

ja Ruotsin lääketieteen kehitystä ja laati Suomen 

lääketieteenbibliografian80vuodenajalta.Häntä

onkin sanottu Suomen lääketieteen historian isäksi. 

Hjelt toimi useita vuosia Suomen Lääkäriseuran 

sihteerinä ja kirjastonhoitajana.165 

Patologis-anatominen laitos alkoi raportoida 

kirjallisuuden hankinnoistaan sen jälkeen, kun lai-

tos pääsi muuttamaan uudistiloihin (1878). Näyttää 

Lääketieteen- ja kirurgian tohtori Otto Hjelt välitti 
uusimman solubiologian ja mikroskooppitutki-
muksen Saksasta Suomeen, kun hänestä tuli en-
simmäinen patologisen anatomian professori 1857. 
Laitos alkoi raportoida kirjallisuushankinnoistaan 
päästyään muuttamaan uudistiloihin 1870-luvulla. 
Kuvaaja: Gösta Florman 1870–1873.  
kuvalähde: museovirasTo. CC By 4.0.

https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=G%C3%B6sta+Florman&type=Author
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oppiaineista. Professuuri muutettiin fysiologisen 

kemian ja farmakologian varsinaiseksi professorin 

viraksi 1857 ja lääketieteellisen kemian ja farmako-

logian professuuriksi 1916. Virka jaettiin sittemmin 

näihin aineisiin 1921.175 

Vuonna 1890 julkaistussa kertomuksessa tu-

levat ensi kerran esille maininnat kirjallisuuden 

hankinnoista farmaseuttiseen ja fysiologis-kemi-

alliseen laboratorioon. Tuolloin kerrotaan hankitun 

”jonkin verran kirjallisuutta”. Raportissa esitetään 

toivomus, että vähitellen voidaan ylläpitää omaa kir-

jastoa. Jonkinlainen perusta kirjastolle oli laskettu 

jo kymmenen vuotta aiemmin, kun emeritusprofes-

sori von Beckers oli lahjoittanut kirjakokoelmansa, 

joka kuitenkin sisälsi vain vanhempaa kemiallista 

kirjallisuutta.176 

Vuosisadan vaihteessa kirjaston laatua ja koko-

elmia pyrittiin selvästi parantamaan, sillä kirjastoon 

tilattiin takautuvasti keskeisiä alan aikakausjul-

kaisuja. Pysyvimmäksi hankinnoista osoittautui 

Archiv der Pharmacie, jonka vuosikerrat 1835–1901 

tilattiin laitokselle. Julkaisun seuraajaa Archiv der 

Pharmazie (Weinheim), jonka kustantaja on Verlag 

Chemie, tilataan edelleen digitaalisena Helsingin 

yliopistoon. 1990-luvun alkuun saakka tilattiin 

myös julkaisua Pharmaceutische Centralhalle für 

Deutschland 1894–1902, joka vuodesta 1971 alkaen 

ilmestyi nimellä Zentralblatt für Pharmazie, Phar-

makotherapie und Laboratoriumsdiagnostik.177

1900-luvun alkupuolella laitoksen suurin haaste 

oli kasvava opiskelijamäärä. Tilanahtaus vaikeutti 

kirjaston kehittämistä.178 Vuonna 1938 farmasian 

laitos erotettiin lääketieteellisestä tiedekunnasta 

erilliseksi yksikökseen. 1940-luvulla tehdyn selvi-

tyksen mukaan farmakologian ja farmasian aloilla 

oli jo useita kokoelmia. Farmaseuttisella kirjastolla 

oli laajimmat kokoelmat, lähes 4 600 julkaisua, kun 

taas farmakologian laitoksella ja lääketieteellis-ke-

miallisella laitoksella oli kummallakin vajaa puolet 

päätehtävän kannalta vierasta kirjallisuutta siirret-

tiin Yliopiston Yleiseen kirjastoon.170 

Tutkimuksen ja tutkimusjulkaisujen merkitys-

tä patologis-anatomisessa laitoksessa osoittaa se, 

että professori Homén teki 1900-luvun alussa sopi-

muksen berliiniläisen Karger-kustantamon kanssa 

laitokselta lähtevien julkaisujen kustantamisesta 

yhtenäisenä sarjana nimeltään Arbeiten aus dem 

Pathologischen Institut der Universität Helsing-

fors, Finnland. Tätä kautta tulokset levisivät myös 

kansainvälisille alan tutkijoille.171 Kyseinen sarja 

ilmestyi vuoteen 1952 saakka; vuosina 1941–1952 

nimellä Annales Instituti pathologico-anatomici 

Universitatis Helsingiensis.172 

Kirjasto kartutti kokoelmaa vaihtoina, vain pieni 

osa uudesta kartunnasta ostettiin. Patologis-anato-

misella laitoksella oli 1940-luvun puolivälissä koko-

elmissaan vajaat 2 000 julkaisua ja 4 000 eripai-

nosta (yhteensä 125 hm). Kirjasto oli siis tuntuvasti 

pienempi kuin anatomian ja fysiologian kirjastot. 

Se oli myös huonommin käytettävissä lyhyen auki-

oloajan ja niukkojen työskentelypaikkojen vuoksi.173 

Farmasian alaan liittyvien 
kirjastopalvelujen varhaisvaiheet 

Farmasian laitoskirjaston historia voidaan ajoittaa 

vuoteen 1897, jolloin Helsingin yliopistoon perus-

tettiin erityinen farmaseuttinen oppilaitos ja sille 

kirjasto. Farmasian opiskelijat kärsivät 1890-luvulla 

laboratoriotilojen puutteesta. Myös kirjallisuuden 

hankinta oli niukkaa. Vasta vuosia 1896–1899 kos-

kevassa raportissa kerrotaan, että vähitellen tehtyjen 

ostojen pohjalta on saatu aikaan pieni kirjasto.174 

Farmasian opetuksella on kuitenkin pidem-

mät juuret yliopiston piirissä. Farmakologian ja 

farmasian ylimääräinen professorin virka perus-

tettiin 1845, ja farmasian opetus vakinaistettiin 

vuonna 1852 yhdeksi lääketieteellisen tiedekunnan 
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Opiskelijakunnan muutosta ennakoi Suomen ja 

Pohjoismaiden ensimmäisen naislääkärin Rosina 

Heikelin pääsy kuuntelemaan fysiologian luentoja 

Helsingin yliopistossa vuonna 1870 ja seuraavana 

vuonna myönnetty erivapaus harjoittaa lääketieteen 

opintoja. Lääketieteen opinnot suoritettuaan Rosina 

Heikel sai toimiluvan vuonna 1878, vaikka hänellä 

ei ollut oikeutta lääketieteen kandidaatin tai lisen-

siaatin tutkinnon suorittamiseen eikä virkavalan 

vannomiseen. Ensimmäiset tutkinnon suorittaneet 

naiset valmistuivat 1890-luvun lopulla. Heikelin 

kuollessa vuonna 1929 naisia oli lääkäreinä jo 90.183 

Hammaslääketieteen ja 
klinikoiden kirjallisuus 
1900-luvun alussa
Hammaslääkärin tehtäviä olivat 1800-luvulla hoi-

taneet lähinnä parturit ja välskärit. Suomen tie-

teellisen hammaslääketieteen uranuurtaja Simon 

Bensow aloitti vastaanottotoiminnan Helsingissä 

1872. Hän oli edellisellä vuosikymmenellä perus-

tetun Skandinaviska Tandläkareföreningen -yhdis-

tyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Lääketieteen ja 

kirurgian tohtori Matti Äyräpää (1852–1928), joka 

käynnisti yliopistollisen hammaslääkärikoulutuk-

sen Suomessa, oli hankkinut alan koulutusta ul-

komailla ja Bensowin oppilaana.184 Valmistuttuaan 

lääketieteen lisensiaatiksi hän opiskeli odontologiaa 

Berliinissä, ja vaikutti tarmokkaasti alan koulu-

tuksen käynnistymiseen Suomessa. Hän sai 1904 

ylimääräisen professorin arvon ja erosi virastaan 

täysinpalvelleena 1917.185

Finska Läkaresällskapet päätti 1883 anoa lää-

kintöylihallitukselta hammaslääkäriopetuksen 

käynnistämistä. Uusi anomus tehtiin 1887; sekin 

tuloksetta. Kuusi hammaslääkäriä osoitti pari vuotta 

tästä. Myös farmaseuttisella laitoksella oli tiloissaan 

pieni kirjasto. Farmaseuttisen kirjaston kartunta 

oli 1940-luvulla näistä suurin, muiden yksiköiden 

hankintojen jäädessä parinkymmeneen uuteen 

niteeseen.179 

Lääketieteen opintojen luonne 
laitoskirjastojen syntyessä

Lääketieteen koulutus oli kolmiportainen. Yleissi-

vistävinäopintoinavaadittiinfilosofiankandidaatin

opinnot. Vuoden 1828 statuuteissa luotiin lääke-

tieteen kandidaatintutkinto. Lisensiaatintutkintoa 

suorittavalta vaadittiin vuoden mittainen opintojen 

käytännön syventäminen kliinisessä instituutissa, 

farmasian tutkinto, kuulustelu käytännön lääke-

tieteessä, kirjoituskoe ja väitöskirja. Väitöskirjan 

julkinen puolustaminen oikeutti tohtorinpromoo-

tioon ja laillistetun lääkärin asemaan. Lääketie-

teessä korkeammat oppiarvot olivat yleisempiä kuin 

esimerkiksi juridisessa tiedekunnassa. Niinpä jo 

Turussa toiminnan aikana tiedekunnalla oli kolme 

promootiota, joista kahdessa jälkimmäisessä pro-

movoitiin yhteensä 30 tohtoria.180 

Vuoden 1852 statuutit täsmensivät, että lääke-

tieteenopintoihinvaadittavafilosofiankandidaa-

tin tutkinto tuli suorittaa fyysis-matemaattisessa 

tiedekunnassa/osastossa. Sen jälkeen lääketieteen 

kandidaatin tutkintoon kuuluivat tiedekunnan 1857 

antamalla päätöksellä anatomia ja fysiologia, yleinen 

tautioppi, farmakologia, farmasia ja lääketieteelli-

nen kemia. Lääketieteen lisensiaatin tuli syventää 

opintojaan työskentelemällä kaksi vuotta Kliinisessä 

instituutissa. Professoreja lääketieteessä oli tuol-

loin kuusi. Lääkärin tutkintojen perusmalli säilyi 

kauan samankaltaisena.181 Lisensiaatintutkinnon 

suorittajia oli niukasti. 1800-luvun loppupuolelta 

1910-luvulle määrä vähitellen lisääntyi yli 30:een.182 
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alkoivat raportoida hankinnoistaan 1870-luvulle. 

Klinikoiden merkitys lääketieteen opinnoissa kasvoi 

erikoistumisen myötä.191 Klinikoilla myös tuotettiin 

1900-luvulla jatkuvasti tutkimusjulkaisuja.192 

Seuraavat klinikat raportoivat 1920-luvun alku-

puolella aikakauslehtien ja käsikirjojen hankinnas-

ta: sisätautien klinikka, propedeuttinen sisätautien 

klinikka, lääketieteellinen poliklinikka, iho- ja ve-

neeristen tautien klinikka ja silmätautien klinikka, 

joka sai lahjoituksena Fredrik Hartmanin kirjas-

ton sekä professori K. R. Wahlforsin lahjoittamaa 

kirjallisuutta.193

Klinikkakirjastot alkoivat näkyä yliopiston ra-

hanjaossa 1920-luvun lopulta alkaen, jolloin muu-

tamat klinikat saivat yliopistolta erityisrahoitusta 

kirjallisuuden hankintaan. Tällaisia olivat sisätau-

tien klinikka, pediatrinen klinikka sekä synnytys- ja 

naistentautien klinikat.194 1930-luvulla klinikka-

kirjastojen merkitys kasvoi edelleen: yhä useam-

mat klinikat raportoivat lehtien ja kirjallisuuden 

hankinnoistaan: ”laitoksen kirjastoa on edelleen 

kartutettu vuotuisten aikakauslehtien jatkonume-

roilla ja uudemmalla eri aloja käsittelevällä kirjal-

lisuudella”.195 Lääketieteen laitosten ja klinikoiden 

kirjastoverkosto kasvoi varsin laajaksi 1900-luvun 

kuluessa. Vuonna 1974 tehdyn selvityksen mukaan 

lääketieteellisessä tiedekunnassa oli yhteensä 47 

laitos- tai klinikkakirjastoa.196 

Ensimmäisen kirjastojen 
laajenemisaallon vaikutuksia 
yliopiston tietoympäristöön
Luonnontieteiden merkitys voimistui 1800-luvulla, 

ja tieteelliset keksinnöt hyödyttivät yhteiskunnan 

toimintoja. Lääketieteiden kehitys vauhdittui vuosi-

sadan jälkipuoliskolla. Tieteiden erikoistuminen syn-

nytti uusia oppiaineita ja laitoksia, ja kansainvälisten 

myöhemmin anomuksen konkreettisen ehdotuksen 

kera senaatille.186 Anomus tuotti tulosta.

Keisarilliseen Aleksanterin Yliopistoon perus-

tettiin vuonna 1891 hammaslääketieteen opettajan 

toimi ja annettiin asetus hammaslääkärin tutkin-

nosta. Seuraavana vuonna perustettiin Suomen 

hammaslääkäriseura.187 Tutkinto oli kolmiportainen: 

ensinlääketieteellinenalkututkintotaikkafilosofian

kandidaattitutkinto, sitten hammaslääkärin kandi-

daattitutkinto, johon sisältyi anatomiaa, fysiologiaa 

ja yleistä tautioppia sekä myöhemmin bakteriologiaa 

ja kolmantena vaiheena hammaslääkärintutkinto, 

joka sisälsi noin kolmen vuoden käytännön har-

joittelun ja kuulustelun. Opiskelijamäärät pysyivät 

kuitenkin pieninä: 1892–1900 valmistui kahdeksan 

hammaslääkäriä ja 1900–1905 toiset kahdeksan. 

Odontologian tohtorin tutkinto oli mahdollista suo-

rittaa vuodesta 1916 alkaen.188 

Arkistolähteissä ei ole mainintoja kirjallisuuden 

hankinnoista odontologian laitokselle ennen profes-

sori Matti Äyräpään eläköitymistä. Sen sijaan Suo-

men hammaslääkäriseura kartutti aktiivisesti kirja-

kokoelmaansa, johon Äyräpää oli lahjoittanut lähes 

150 teosta. Lopulta Äyräpää testamenttasi kaikki 

kirjansa seuralle. Seuran aktiivisesti kartutetun 

kirjaston katsottiin riittävän alan harvoille opiske-

lijoille ja opettajille, mistä syystä laitoksen omalle 

kirjastolle ei ollut alkuvaiheessa tarvetta. Hammas-

lääkäriseuran kirjasto sai tilat Tieteellisten seurojen 

kirjastotalosta. Hammaslääketieteen laitoksen omaa 

kirjastoa alettiin kartuttaa systemaattisesti vasta 

professori Eero Tammisalon (1892–1977) tultua lai-

toksen esimieheksi Matti Äyräpään jälkeen.189 

Matti Liinamaan toimittamassa Suomen tie-

teellisten kirjastojen oppaassa190 mainitaan I si-

sätautien klinikan kirjaston perustamisvuodeksi 

1848. Rehtorinkertomuksiin klinikoiden käsikir-

jastoista raportoitiin kuitenkin vasta huomattavasti 

myöhemmin kuin laitosten käsikirjastoista, jotka 
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suurempia kuin laitoskirjastojen tilaukset ja ostot. 

Yleinen kirjasto sai lahjoituksia professoreilta ja 

ulkomaisilta tieteellisiltä seuroilta, minkä lisäksi 

kirjastolla oli vaihtosuhteita saksankielisten ja poh-

joismaisten yliopistojen kanssa.197 Kokoelmien kas-

vu vauhdittui 1890-luvulta alkaen, kun Suomessa 

painetun kirjallisuuden määrä lisääntyi. Koti- ja 

ulkomaiset kokoelmat karttuivat lähes 16 500 jul-

kaisulla kolmivuotiskautena 1902–1905.198 

Yliopiston Yleisellä kirjastolla ei kuitenkaan 

ollut voimavaroja eri alojen erikoistuneiden julkai-

sujen seurantaan, minkä lisäksi Yleisen kirjaston 

käyttömahdollisuuksia rajoittivat niukat aukiolo-

ajat. Myös kokoelmien luetteloinnissa oli puuttei-

ta. Kirjaston toimintaa uudisti vuosina 1864–1871 

tieteellisten kausijulkaisujen määrä kasvoi voimak-

kaasti 1800-luvulla. Lääke- ja luonnontieteet saivat 

omia instituutti- ja laboratoriotiloja jo 1840-luvulta 

lähtien. Professuurien ympärille syntyivät laitokset, 

jotka humanistisilla aloilla yleistyivät vasta toisen 

maailmansodan jälkeen. 

Laitoskirjastojen syntyä 1800-luvulla voidaan 

pitää luonnollisena seurauksena tieteiden erikois-

tumisesta ja tieteen tuloksia julkaisevien kausi-

julkaisujen nopeasta lisääntymisestä. Kyseessä ei 

ollut erityisesti suomalainen ilmiö, vaan osa kan-

sainvälistä akateemisen maailman muutostrendiä. 

Tutkija- ja opettajavoimien niukkuuden vuoksi suo-

malaisen tieteen kehitys oli oleellisen riippuvainen 

kansainvälisistä verkostoista ja vaikutteista. Yli-

opiston professorien verkostoitumista osoittaa se, 

että jo varhain luonnon- ja lääketieteiden laitoksille 

tilattiin sittemmin alan kestäviksi huippulehdiksi 

osoittautuneita julkaisuja. 

Tieteellisiä julkaisuja tilattiin laitoksilla teh-

tävän opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Varsin 

kauan hankintamäärät olivat vähäisiä. Tuntuvia 

lisäyksiä käsikirjastoihin tuli lähinnä lahjoitusten 

kautta, joista merkittävimpiä olivat professorien 

kotikirjastot. 

Vertailukohtaa laitosten julkaisuhankinnan 

niukkuudelle antavat Yliopiston Yleisen kirjaston 

hankintoja koskevat tiedot. Yleisen kirjaston kokoel-

miin hankittiin 1870–1880-lukujen taitteessa vuo-

sittain keskimäärin 1 100 ulkomaista ja 350–400 ko-

timaista julkaisua. Määrät olivat siis huomattavasti 

Yliopiston saksan kielen lehtori Karl Collan valittiin 
Ylioppilaskunnan kirjastonhoitajaksi 1858 ja yliopis-
ton kirjastonhoitajaksi 1866, missä tehtävässä hän 
ehti toimia vain viisi vuotta ennen menehtymistään 
koleraan. Hän perehtyi eurooppalaisten yliopistojen 
kirjastopalveluihin ja toteutti uudistuksia Yleisessä 
kirjastossa. Kuva vuodelta 1860. kuvalähde: museo-
virasTo. CC By 4.0 
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kirjastonhoitajana toiminut FT Karl Collan (1828–

1871), joka teki jo ennen valintaansa laajan opinto-

matkan eurooppalaisiin kirjastoihin ja julkaisi tutki-

muksenbibliografisistajärjestelmistäjakirjastotyön

menetelmistä. Collan haki kansainvälisiä vaikutteita 

professorikunnan esimerkkiä noudattaen toisin kuin 

Pipping, joka ei lainkaan matkustanut.199 Collanin 

toimesta aukioloaikoja pidennettiin ja luettelointia 

tehostettiin. Luetteloiden puuttuminen koski erityi-

sesti ulkomaista kirjallisuutta, jota kirjastossa oli 

noin 100 000 nidettä; esimerkiksi lääketieteen kirjal-

lisuudesta ei ollut mitään luetteloa. Collanin toimesta 

aloitettiin aakkosellisen repertorion ylläpitäminen, 

ja luettelointityö jaettiin useille asiantuntijoille.200  

Luonnontieteiden edustajat pyrkivät osaltaan 

vaikuttamaan Yleisen kirjaston kehittämiseen Col-

laninseuraajanfilosofiandosenttiWilhelmBolinin 

kaudella. Kasvitieteen dosentti A. Oswald Kihlman 

(Kairamo) teki puheenvuorossaan Universitets-Bib-

liotheket 1887–1889. Ett Försök i experimenterande 

bibliothekskunskap vuonna 1892 useita parannus-

esityksiä. Hän vaati, että kirjaston johto tulisi uskoa 

tiedekuntien edustajista koostuvalle toimikunnalle, 

kirjaston hankintoja ja aukioloaikoja tulisi uudistaa 

ja rekrytoida henkilökuntaa myös muilta kuin huma-

nistisilta aloilta. Vastineeksi julkaistua 40-sivuista 

kirjasta ei kuitenkaan laatinut kirjastonjohtaja vaan 

nuori aktiivinen amanuenssi Georg Schauman, josta 

tuli myöhemmin Bolinin seuraaja.201  

Länsieurooppalaisten yliopistojen kirjastot 

olivat vielä 1700-luvulla vaatimattomia ja heikosti 

hoidettuja. Eräänä syynä tähän on pidetty sitä, että 

kirjastonhoitajaksi nimitetyillä professoreilla ei 

ollut työvelvollisuutta kirjastossa vaan tehtävä oli 

edustuksellinen. 1800-luvun aikana vaatimukset 

kirjaston laadusta ja päätoimisista kirjastonhoita-

jista kasvoivat. Saksassa kirjoitettiin ensimmäiset 

kirjastonhoidon oppaat (esimerkkinä Martin Schret-

tinger: Versuch eines vollständigen Lehrbuches der 

Bibliothekwissenschaft, 1808–1810). Keskeiseksi 

tehtäväksi oppaissa nähtiin aakkosellisten ja sys-

temaattisten luetteloiden laatiminen ja kirjaston 

järjestäminen käyttökelpoiseksi. Tätä työtä tehtiin 

myös Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa. On 

arvioitu, että eurooppalaisten yliopistojen kirjastot 

saivat luettelonsa ajan tasalle 1900-luvun alkuun 

tultaessa.202 Merkille pantavaa on, että useat laitos-

kirjastot raportoivat aineistojensa luetteloinnista 

jo 1890-luvulla. Niiden järjestämiseen kiinnitettiin 

huomiota, vaikkei varsinaisia kirjastonhoitajia ollut.

Laitosten tilaamat erikoistuneet lehdet, tiede-

seurat ja professorien omien kokoelmien lahjoitukset 

toivat yliopiston tietoympäristöön tärkeän lisäyksen, 

jonka merkitys oli erikoistumisessa, ei kokoelmien 

laajuudessa. Silloiseen Keisarilliseen Aleksanterin 

yliopistoon syntyi tuolloin laitoskirjastojen mal-

li, joka laajeni ja moninaistui lääketieteellisten ja 

luonnontieteellisten laitosten määrän kasvaessa 

uusien oppiaineiden myötä. Laitoskirjastomalli 

vakiintui lääke- ja luonnontieteissä ja säilyi lähes 

1990–2000-lukujen taitteeseen asti. Se toimi kir-

jastomallina myös muille tieteenaloille. 
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uudelleen kokoelmansa. Vuosisadan jälkipuoliskolla 

amerikkalainen tiede sai vaikutteita Euroopasta, 

erityisesti Saksasta, jonne tieteellistä tutkimusta 

varten matkustettiin.205 Saksassa opiskelleet yliopis-

to-opettajat toivat uuden opetus- ja kirjastomal-

lin mukanaan amerikkalaisiin tiedeyliopistoihin 

1870-luvulla. Keskitetyn kirjaston rinnalle alkoi 

syntyä seminaarikirjastoja.206 

Seminaariopetuksen tueksi tarvittiin pidem-

piä aukioloaikoja, laajempia kokoelmia, ohjausta ja 

uudenlaisia tiloja. Keskitetty yliopiston kirjasto ei 

pystynyt vastaamaan vaatimuksiin. Alkoi erillis-

ten seminaarikirjastojen luominen. Näiden kautta 

moniportainen kirjastomalli alkoi muotoutua niin 

Saksassa, Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Semi-

naariopetuksen omaksuminen Helsingin yliopis-

ton humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen 

koulutukseen 1880-luvulta alkaen alkoi muuttaa 

kirjastopalveluja. Samoihin aikoihin laboratorio-

työskentely omaksuttiin luonnontieteellisten alojen 

opetusohjelmaan Helsingin yliopistossa. 

Rainer Knapaksen mukaan eri tiedekuntien 

seminaarikirjastot syntyivät ilman virallisia pää-

töksiä.207 Totuus on kuitenkin toisenlainen, mikä 

käy ilmi tiedekuntien pöytäkirjoista ja rehtorinker-

tomuksista. Seminaarikirjastojen perustamisesta 

ja rahoituksesta tehtiin esitykset, jotka etenivät 

 Ensimmäiset humanististen oppiaineiden kir-

jastot saivat alkunsa 1880–1890-luvuilla. 

Niiden perustaminen liittyi yliopistomaa-

ilman kansainvälisiin uudistuksiin. Osa eurooppa-

laisista, amerikkalaisista ja Itä-Aasian yliopistoista 

omaksui 1900-luvun alkuun mennessä saksalaisen 

tutkimusyliopistomallin, jonka perustana olivat 

Wilhelm von Humboldtin 1800-luvun alkupuolella 

Berliinin yliopistossa käynnistämät uudistukset. 

Humboldtin yliopisto-ohjelman avainteemoja oli-

vat opetuksen ja tutkimuksen yhteys, akateeminen 

vapaus (Lehr- und Lernfreiheit), kasvatuksen pri-

orisointi pelkän koulutuksen sijasta, tieteen ja op-

pineisuuden yhteys sekä yliopisto opiskelijoiden ja 

opettajien yhteisönä.203 Aiemman luentopainotteisen 

opetusmallin tilalle ja rinnalle tuli seminaari- ja 

laboratoriotyöskentely. Seminaariharjoituksissa 

opiskelija harjaantui tekemään itse tutkimusta ja 

puolustamaan omaa tutkimustaan.204 

Humboldtilaisen yliopistomallin vaikutus oli 

nähtävissä myös kirjastoissa. Muun muassa Yh-

dysvalloissa tieteellinen tutkimus ja akateemiset 

kirjastot olivat vaatimattomia vielä 1800-luvun al-

kupuolella: esimerkiksi Harvardin yliopiston kirjas-

tossa oli 1850 vain noin 25 000 teosta. Määrä ei ollut 

juuri suurempi kuin Aleksanterin Yliopiston Ylei-

sessä kirjastossa, joka joutui palon jälkeen luomaan 

Humanistit, teologit ja lain-
oppineet perustavat seminaari-
kirjastoja uudistuvan opetuksen 
tueksi 1880–1910-luvuilla
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Sen tarvetta korostivat puutteet yliopiston Yleisen 

kirjastonklassisenfilologiankokoelmissa.Perus-

tamisrahoitusta tarvittiin 2 000 markkaa, minkä 

lisäksi vuosittainen 600 markan määräraha oli 

tarpeen uusiin hankintoihin. Opetuksen muutos 

oli periaatteellinen kysymys, mistä syystä kokouk-

sessa oli erimielisyyttä siitä, vastaako muutos yli-

opiston opetusta koskevia säädöksiä vai tarvitaanko 

sääntöjen muutosta.208 Professori Gustafsson puo-

lusti aloitettaan voimakkaasti; harjoitusten tarve 

klassisessafilologiassaolihänenmukaansaosoi-

tettu välttämättömäksi niin omassa yliopistossa ja 

muualla maailmassa. Yliopiston ei tullut ”ainoana 

maailmassa” pitää kiinni vanhasta mallista. Asiasta 

järjestetyn äänestyksen jälkeen todettiin, että semi-

naariopetus voidaan säädösten puitteissa sisällyt-

tää opetusvelvollisuuteen, eikä muutoksia tarvittu. 

Kun seminaariopetuksen periaatteesta oli päätetty, 

osasto tuki yksimielisesti määrärahaesitystä semi-

naarikirjastoa varten. Rahoituksen valvonnasta ja 

käytöstä tuli professorien vastata.209

Aloitteen tekijät, 33-vuotias F. V. Gustafsson ja 

36-vuotias O. E. Tudeer oli nimitetty joitakin vuosia 

aiemmin professoreiksi. Molemmat olivat opiskelleet 

Saksassa mutta perehtyneet myös muiden euroop-

palaisten yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen. 

Heillä oli näkemystä ja halua muuttaa yliopiston 

totuttuja toimintamalleja.210 Klassiset kielet kuului-

vat yliopiston ohjelmaan jo vuodesta 1640 lähtien. 

Yliopistossa oli tuolloin kaksi kielten professuuria, 

kaunopuheisuuden eli latinan kielen ja ”kielten” 

(linguarum) eli heprean ja kreikan oppituolit. Jäl-

kimmäinen professuuri jaettiin kahtia, itämaisten 

kielten ja kreikan virkoihin 1811.211

Määrätietoinen Rooman kirjallisuuden pro-

fessori F. V. Gustafsson vakiinnutti seminaarityös-

kentelyn lisäksi tutkielman teon osaksi tutkinto-

vaatimuksia. Pedagogiset kysymykset kiinnostivat 

häntä, ja hän puolusti naisten oikeutta korkeampaan 

virallisena päätösprosessina. Monissa tapauksissa 

perustaminen voidaan ajoittaa tiettyyn päivämää-

rään. Kirjastojen puuhamiehinä olivat useasti nuoret 

professorit, joilla oli kokemusta eurooppalaisten 

yliopistojen opetuksesta ja kirjastoista. He olivat 

valmiita ottamaan käyttöön uusia kansainvälisiä 

malleja. Kirjastoihin liittyvät vastuut määriteltiin 

ja raportoitiin. Erillisrahoituksen vuoksi kirja-

kokoelmat myös kasvoivat melko nopeasti. 

Kielitieteiden nuoret 
professorit aloitteiden 
tekijöinä 
Seminaarikirjastoihin liittyy useita eroavuuksia 

verrattuna aiemmilla vuosikymmenillä syntynei-

siin luonnon- ja lääketieteellisiin laitoskirjastoihin. 

Humanistien kirjastot luotiin uusien opetusmenetel-

mien tueksi, ne todella perustettiin ja niiden aineisto 

painottui aikakauslehtien sijasta kunkin erityisalan 

tieteelliseen kirjallisuuteen. 

Historiallis-filologinen seminaarikirjasto 
perustetaan vuoden 1888 alusta lukien 

Rooman kirjallisuuden professori Fridolf Vladimir 

Gustafsson (1853–1924) ja kreikan kielen ja kirjal-

lisuuden professori Oskar Emil Tudeer (1850–1930) 

tekivät lokakuussa1886historiallis-filologiselle

osastolle aloitteen seminaariopetuksen hyväksy-

misestä osaksi opetusvelvollisuutta, sillä he katsoivat 

seminaarityöskentelyyn sisältyvien tieteellisten har-

joitusten ohjaavan opiskelijoita syvällisempään alan 

tuntemukseen kuin pelkkien kateederiluentojen. 

Aloitteeseen sisältyi esitys käsikirjaston perustami-

sesta tukemaan opiskelijoiden seminaariharjoituk-

sia; käsikirjaston katsottiin vastaavan luonnontie-

teellisten laitosten kirja- ja instrumenttikokoelmia. 
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klassillisten kielten opettaja, joka ryhtyi luennoi-

maan suomeksi.213 Hänen pojastaan Lauri Tudeerista 

tuli sittemmin Helsingin yliopiston kirjaston (HYK) 

ylikirjastonhoitaja.214

Aloite erikoistuneen kirjakokoelman luomises-

ta antoi toimintamallin myös myöhemmille semi-

naarikirjastoille: aloitteeseen sisältyi selkeä esitys 

tarvittavasta perustamisrahoituksesta mutta myös 

jatkuvan ylläpidon ja vuosittaisten hankintojen edel-

lyttämästä rahoituksesta. Tällä tavoin varmistettiin, 

että kokoelmasta tulisi elävä ja jatkuvasti uudistuva. 

Oleellista oli myös se, että kokoelman kartuttami-

sesta vastasi alan professori yhdessä opettajakunnan 

kanssa. Kirjastonhoidollisiin tehtäviin oli mahdol-

lista käyttää opiskelijoita tai muuta henkilökuntaa. 

Gustafssonin ja Tudeerin aloite oli ensimmäinen, 

joka tehtiin seminaariopetuksen käyttöön tarkoi-

tetun kokoelman perustamisesta; tämä käy ilmi 

yliopiston toimintakertomuksessa 1887–1890.215 On 

syytä korjata Marja-Leena Strandströmin kirjoitusta 

(1990), jossa hän pitää ensimmäisenä humanistisena 

seminaarikirjastona vuonna 1893 perustettua suo-

malaisen seminaarin käsikirjastoa. Tieto näyttää 

periytyneen joihinkin muihinkin yhteyksiin.216 

Med godkännande af detta förslag äfvensom af 

det af (historisk-filologiska) sektionen förorda-

de sättet för anslagens och boksamlingens för-

valtning, ingick konsistorium den 16 April 1887 

till Hans Kejserliga Höghet, universitetets Höge 

Kansler, med underdånig hemställan, huruvida 

opetukseen. Gustafssonin hallinnollisista kyvyistä 

kertovat parikymmentä vuotta historiallis-kielitie-

teellisen osaston dekaanina ja hänen toimintansa 

ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajana.212 

O. E. Tudeeria on luonnehdittu sivistyneeksi ja 

kielitaitokseksi kulttuurivaikuttajaksi, jonka oma 

tieteellinen tuotanto jäi kuitenkin melko suppeaksi. 

Hän oli toiminut Yliopiston Yleisen kirjaston ama-

nuenssin tehtävissä pari vuotta ennen nimitystä 

kreikan kielen ja kirjallisuuden dosentiksi ja saanut 

näin kokemusta kirjaston hoitamisesta. Hän hoiti 

vt. professuuria viitisen vuotta ennen nimittämis-

tään henkilökohtaisen ylimääräisen professorin 

virkaan vuonna 1885, missä tehtävässä hän toimi 

kaksikymmentäviisi vuotta. Tudeer oli ensimmäinen 

Rooman kirjallisuuden professori Fridolf Gustafsso-
nin aloitteesta perustettiin ensimmäinen seminaari-
kirjasto 1889 Helsingin yliopistoon. Gustafssonin 
dekaanikaudella seminaarikirjastot yhdistettiin his-
toriallis-kielitieteelliseksi laitokseksi 1904. Kuvaaja: 
Daniel Nyblin 1895. kuvalähde: museovirasTo.  
CC By 4.0  
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professori Gustafsson.Hänelläoliapunaanfilologian

harjoitusryhmän opiskelija, joka oli ahkeruutensa 

perusteella saanut stipendin. Uuden aineiston han-

kinnastavastasivatklassisenfilologianopettajat

yhteistyössä.219Klassisenfilologiankirjastokasvoi

perustamisen jälkeen tasaiseen tahtiin, niin että 

vuosisadan vaihteessa siinä oli noin tuhat nidosta.220 

Suomen kielen seminaarin kirjasto 
aloittaa toimintansa 1893 

Seuraava seminaarikirjasto, Suomen kielen semi-

naarin kirjasto (Finska seminariets bibliotek), pe-

rustettiin kuusi vuotta myöhemmin 1893 samankal-

taisen prosessin tuloksena kuin klassisten kielten 

kokoelma. Myös tällä kertaa aloitteen primus motor 

oli nuori aloitekykyinen professori perinteikkäässä 

virassa. Yliopiston suomen kielen opettajan virka 

oli määritelty jo vuoden 1828 statuuteissa. Profes-

suuriksi vuonna 1850 muutettua virkaa hoiti useita 

nimekkäitä henkilöitä: Matthias Aleksanteri Castren 

1851–1852, Elias Lönnrot 1853–1862 ja August Ahl-

qvist 1863–1888. Seminaarikirjaston perustaminen 

osui ajankohtaan, jolloin Suomen autonomiseen 

asemaan Venäjän osana alkoi kohdistua paineita. 

Painovapautta oli jo supistettu 1890-luvun alussa 

ja venäjän kielen asemaa vahvistettu virkakiele-

nä. Toisaalta myös suomen kielen asema vahvistui 

suhteessa ruotsin kieleen. Vuonna 1894 määrättiin 

julistuksella, että yliopiston opettajiksi pyrkivien tuli 

osoittaa kykyä käyttää suomen kieltä puheessa ja 

kirjoituksessa sekä antaa opetusta ja pitää tutkintoja 

suomeksi. Senaatin oikeusosasto antoi ensimmäisen 

suomenkielisen päätöksen vuonna 1898. 

Esityksen seminaarikirjaston perustamisesta 

tekivät suomen kielen ja kirjallisuuden professoriksi 

nimitetty Eemil Nestor Setälä (1864–1935), suoma-

lais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Arvid 

Genetz (1848–1915)221 sekä suomen ja vertailevan 

icke ur universitetets för vetenskapliga ändamål 

bestämda tullmedelsfond kunde få utanordnas 

2000 mark till inrättande af merberörda bok-

samling samt sedermera tillsvidare årligen 600 

mark att såsom skild fond för församlingens 

underhåll förvaltas.217   

Historiallis-filologinenosastoesittinuortenprofes-

sorien aloitteen mukaisesti, että konsistori myöntäisi 

2000 markkaa kirjakokoelman perustaviin hankin-

toihin sekä vuosittain 600 markkaa kirjakokoelman 

ja opetusmateriaalin hankintoihin.218 Konsistori teki 

puolestaan puolen vuoden kuluttua huhtikuussa 

1887 esityksen yliopiston kanslerille, suuriruhti-

naalle, että tieteellisiin tarkoituksiin perustetusta 

rahastosta (tullmedelfonden) myönnettäisiin mää-

rärahat kirjakokoelman perustamiseen ja ylläpitoon. 

Ministerivaltiosihteeri, joka tuolloin oli Theodor 

Bruun (1821–1888), ilmoitti syyskuussa 1887 kir-

jelmässään, että Hänen Keisarillinen Korkeutensa 

oli myöntänyt konsistorille oikeuden käyttää va-

roja anottuun tarkoitukseen kuitenkin niin, että 

vuosittainen määräraha myönnettiin vain kolmeksi 

vuodeksi. Konsistori päätti 25. marraskuuta 1887 

perustaa seuraavan vuoden alusta lukien uuden ra-

haston Filologiska boksamlingsfonden ja myöntää 

sille vuosittain 600 markkaa. Myönnetty rahoitus 

käytettiin ripeästi alan peruskokoelman luomiseen. 

Parin vuoden päästä seminaarien käytössä oli lähes 

400 nidettä, kuten Kreikan ja Rooman kirjallisuutta 

sekä kommentaareja, erikoissanakirjoja ja muita 

kirjoituksia. Lisäksi kokoelmaan kuului käsikirjoja, 

kreikanjalatinanlexikografiaa,kielioppiajamuita

kielitieteellisiä julkaisuja sekä karttoja ja seinätau-

luja. Kokoelmaa säilytettiin yliopiston auditoriossa 

Vklassisenfilologianviikoittaistenharjoitusten

tukena, minkä lisäksi opiskelijat saivat käyttää ko-

koelmaa viisi tuntia viikossa. Kotilainoja annettiin 

vain poikkeustapauksessa.  Kokoelmasta vastasi 
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puolueen hallinnossa ja kansanedustajana valtiopäi-

villä. Setälä toimi myös opetusministerin tehtäväs-

sä, samoin kuin lähettiläänä ja valtioneuvoksena. 

Yliopiston hierarkiassa hänellä ei ollut samaa 

menestystä.224 

Seminaarikirjasto erikoistui suomen ja suoma-

lais-ugrilaisten kielten ja kansanrunouden tutki-

mukseen,etnografiaanjamytologiaan.Kirjastoon

hankittiin Kalevala-kirjallisuutta ja yleistä kielitie-

dettä.225 Kirjasto laajeni nopeasti, kun Kotikielen 

seura päätti antaa merkittävän osan kirjastostaan 

uuden seminaarikirjaston käyttöön. Setälällä oli 

vaikutusmahdollisuuksia tähänkin, sillä hän oli tuo-

hon aikaan Kotikielen seuran puheenjohtaja. Hän 

toimi aktiivisesti myös Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seurassa, joka myönsi seminaarikirjastolle 40 % 

alennuksen julkaisuistaan. Keskeistä alan kirjalli-

suutta hankittiin edullisesti myös antikvariaateista 

ja kirjahuutokaupoista, minkä lisäksi kirjasto sai 

lahjoituksia suomalaisilta ja pohjoismaisilta alan 

professoreilta.226 

Kirjaston kokoelmalle oli vaikeata löytää sopivaa 

tilaa, ja sitä säilytettiinkin ensimmäiset pari vuotta 

musiikkisalin eteisessä, josta sitä voitiin käyttää 

seminaariharjoituksissa. Opiskelijoilla oli oikeus 

käyttää kokoelmaa neljä tuntia viikossa. Kasvavalle 

kirjastolle tila sopi huonosti, mistä syystä kokoel-

ma siirrettiin jo 1895 Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran taloon, tieteellisille seuroille vuokrattuun 

huoneistoon, missä sitä voitiin käyttää kaikkina 

arkipäivinä.227 Kirjaston järjestyneestä toiminnasta 

kertoo se, kuinka seikkaperäisesti kirjastoon liitty-

vät vastuut raportoitiin. Kokoelmasta vastasi E. N. 

Setälä, jolla oli aluksi avustajanaan yksi opiskelija. 

Uuden kirjallisuuden hankinnasta vastasivat semi-

naariopetukseen osallistuneet opettajat. Vuosisadan 

vaihteessa Setälän tukena kirjastotehtävissä oli-

vat seminaariharjoituksia samaan aikaan johtanut 

kansanrunoudentutkimuksen dosentti Kaarle Krohn 

(1863–1933).Historiallis-filologinenosastoesitti

yliopiston konsistorille, että yliopiston rahastoista 

myönnettäisiin seminaarikirjaston perustamiseen 

1 200 markkaa ja vuotuiseen ylläpitoon 300 mark-

kaa. Samoin kuin aiemman kirjaston perustami-

seksi, konsistori lähestyi yliopiston kansleria ra-

hoitusesityksellä. Varakansleri ilmoitti konsistorille 

syyskuussa 1893 tehdystä myönteisestä päätöksestä. 

Vuotuinen rahoitus 300 markkaa säilyi samana vielä 

1900-luvulla.222 Suomen kielen seminaarikirjasto pe-

rustettiin siten jo samana vuonna, jolloin 29-vuotias 

E. N. Setälä nimitettiin suomen kielen ja kirjalli-

suuden professoriksi Helsingin yliopistoon. Hänen 

kerrotaan käyttäneen ensimmäisenä suomen kieltä 

konsistorissa. Setälä oli hakenut professorin virkaa 

jo sen vapauduttua Ahlqvistilta, mutta virkaan ni-

mitettiin tuolloin Hämeenlinnassa Setälän opetta-

jana toiminut Arvid Genetz. Kun virka jaettiin pari 

vuotta myöhemmin kahdeksi professuuriksi, Genetz 

valitsi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pro-

fessuurin ja toinen professuuri avautui Setälälle. 

Aiempi kilpahaku jätti pysyviä jännitteitä näiden 

kahden suhteeseen.223 Siksi onkin merkillepantavaa, 

että molemmat olivat kuitenkin kirjastoa koskevan 

esityksen takana. Kolmas esityksen tekijä, Kaarle 

Krohn, oli Setälän lanko. 

Emil Nestor Setälä sai kiitetyn väitöskirjan pe-

rusteella dosentin arvon 23-vuotiaana. Dosenttina 

hän teki tutkimusmatkoja vatjalaisten, vepsäläisten 

ja liiviläisten luo, mutta opiskeli myös Ruotsissa, 

Tanskassa, Saksassa, Unkarissa ja Konstantinopo-

lissa. Yliopisto-opettajana Setälä uudisti opetusta 

suosimalla omatoimisuutta tukevaa seminaariope-

tusta ja loi ympärilleen koulukunnan. Hänen kieliop-

pinsa ja lingvistinen tutkimussuuntansa vaikuttivat 

kauan aikaa suomen kielen tutkimukseen ja kouluo-

petukseen. Setälää kiinnostivat myös poliittiset ja 

yhteiskunnalliset asiat. Hän toimi Nuorsuomalaisen 
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oli tuolloin jo yli 60-vuotiaana uransa loppusuo-

ralla ja heikon terveyden rasittama. Oppiaineen 

ulkopuolelta tulleen aloitteen toteuttamiseen ku-

lui useita vuosia. Strandman teki ennen eläkkeelle 

jäämistään esityksen kirjaston perustamisesta. On 

kuitenkin mahdollista, että asiaan vaikutti hänen 

viransijaisenaan toiminut Knut Tallqvist, josta tuli 

professori parin vuoden päästä. Esityksen pohjalta 

yliopiston konsistori päätti maksaa alan opetusta 

varten hankitun kirjallisuuden ostoja professorin 

hyväksymien laskujen perusteella enintään 600 

markkaa Fiscus rectoris-rahastosta. Perustamispää-

tös tehtiin vuonna 1899, jolloin uusi assyriologiaan 

erikoistunut professori Knut Leonard Tallqvist astui 

virkaan. Tallqvistilla oli sittemmin 1900-luvulla 

merkittäväroolihistoriallis-filologisenosastonkir-

jaston esimiehenä. Seemiläinen yhdistys lahjoitti 

pian perustamisen jälkeen koko kirjakokoelmansa 

yliopistolle. Vuonna 1902 kirjallisuutta oli koossa 

vajaa 100 teosta (170 nidettä). Itämaisen kirjalli-

suuden kalliin hinnan vuoksi kokoelma hyödytti 

erityisesti opiskelijoita heidän opinnäytetöissään 

ja seminaariharjoituksissaan.235

Uusia seminaarikirjastoja  
1900-luvun alussa 

1890-luvulla oli perustettu neljä humanistista se-

minaarikirjastoa. 1900-luvun alussa muodostettiin 

jälleen uusia humanistisia erikoiskokoelmia palvele-

maan alojen opetusta. Tällaisia olivat pohjoismaisen 

seminaarin kirjakokoelma, estetiikan ja nykykan-

sain kirjallisuuden käsikirjasto, historiallinen semi-

naarikirjasto ja fonetiikan kokoelma. 

Pohjoismaisten kielten seminaariharjoituksia 

tuettiin kirjakokoelmalla, jonka hankintaan ja yllä-

pitoon yliopisto osoitti 1902 saman suuruisen sum-

man kuin muidenkin ulkomaista aineistoa ostavien 

seminaarikirjastojen tukemiseen.236 Saman keväänä 

dosentti A. R. NiemisekäfilosofianmaisteriJ.A.

Kannisto.228 

Germaanis-romaaninen ja 
orientalistiikan seminaarikirjasto 
1890-luvulla

Seminaariopetuksen vakiintumisesta erityisesti kie-

litieteen opinnoissa kertoo kolmannen seminaarikir-

jaston perustaminen jo seuraavana vuonna suomen 

kielen kirjaston jälkeen. Germaanisen ja romaanisen 

filologianvarsinaisenprofessorinvirkaperustettiin

yliopistoon vuonna 1894. Samana vuonna konsistori 

myönsi varat kirjaston perushankintoihin ja vuosit-

taiseen ylläpitoon ja uutuushankintaan. Myönnetty 

summa oli lähes kaksinkertainen suomen kielen 

seminaarikirjastoon verrattuna ilmeisesti kirjalli-

suuden hintojen perusteella.229 Seminaarikirjaston 

malli alkoi siis vakiintua uuden professuurin työs-

kentelyn edellytykseksi. Professorina toimi vuosina 

1898–1908 Jarl Werner Söderhjelm (1859–1931), 

joka oli edeltävät neljä vuotta toiminut romaanisen 

filologianhenkilökohtaisenaylimääräisenäprofes-

sorina. Yhteisvirasta muodostettiin germaanisen 

filologianomaprofessuuriSöderhjelminjälkeen.230 

Kirjaston tehtäväksi määriteltiin palvella sekä ger-

maanisenml.englannin,ettäromaanisenfilologian

tarpeita.231 Vuosisadan lopulla kirjastolla oli 300 

teosta.232 Kirjastosta vastasi germaanisen ja romaa-

nisenfilologianprofessori,minkälisäksiseminaarin

jäsenet vuorottelivat kirjastonhoitajan tehtävässä: 

vuosina 1899–1902 kirjastonhoitajina toimivat opis-

kelijat V. Blomstedt, O. Homén ja A. Långfors.233 

Orientalistiikan käsikirjaston taustalla oli voi-

mistunut kiinnostus itämaista kirjallisuutta ja erityi-

sesti seemiläistä tutkimusta kohtaan 1890-luvulla. 

Aloitteen kirjastosta teki Seemiläinen yhdistys sil-

loiselle orientalistiikan viranhaltijalle, professori 

E. A. Strandmanille vuonna 1893.234 Strandman 
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Historialliset seminaariharjoitukset pantiin 

toimeen yleisen historian v.t. professori M. G. 

Schybergsonin johdolla alussa syyslukukautta 

1904. Ne jatkuivat kevätlukukauden loppuun 

1905 kokouksilla kerran viikossa, jolloin käsi-

teltiin kolmikymmenvuotisen sodan historiaa 

etenkin silmällä pitäen Englannin, Hollan-

nin, Tanskan, Ruotsin, Saksan protestanttis-

ten valtojen sekä Ranskan välisiä keskinäisiä 

suhteita. Sitten kun seminarin esimies kun-

kin lukukauden alussa oli pitänyt muutamia 

opastavia esitelmiä, laativat ylioppilaat läh-

detutkimuksiin perustuvia kirjotelmia, jotka 

kokouksissa tarkastettiin. Jokaiselle sellaiselle 

tutkimukselle, joka sitä ennen oli jonkun aikaa 

ollut esillä luettavana, omistettiin yksi kokous, 

jossa kirjottaja ensin esitelmän muodossa esitti 

aineensa pääkohdat, jonka jäljestä varta-vasten 

määrätty vastaväittäjä lausui mielipiteensä 

ja muut läsnäolijat, jos niin halusivat, ottivat 

osaa keskusteluun. Syyskaudella käsiteltiin 

niinmuodoin viisi ja kevätlukukaudella yh-

deksän erikoista kirjotelmaa. Osanottajia oli 

syyslukukaudella 1904 17 ja kevätlukukaudella 

1905 yhteensä 19.239

Historiallis-kielitieteellisessä osastossa tehtiin myös 

ehdotus fonetiikan opetuksen järjestämisestä. Ai-

neen vakinaistamista vaativat sekä sen merkitys 

kaikessa kielitieteellisessä opetuksessa ja tutkimuk-

sessa mutta myös kielenopettajien koulutuksessa. 

Myös alan tieteellisen tutkimuksen katsottiin olevan 

tärkeää koneilla suoritettujen kokeiden lisääntyessä. 

Konsistori esitti kanslerinvirastolle 2 500 markan 

suuruista määrärahaa opetuksen järjestämistä 

varten. Koneiden hankkimista varten myönnettiin 

1903–1904 yhteensä 3 600 markkaa.240 

myönnettiin myös estetiikan ja nykykansain kir-

jallisuuskokoelman perustamiseen jonkin verran 

pienempi määräraha. Käsikirjasto sijoitettiin sit-

temmin osaksi historiallis-kielitieteellistä laitosta.237 

Historiallinen seminaarikirjasto perustettiin 

pari vuotta myöhemmin kanslerinviraston myön-

nettyä kirjaston perustamiseen 3 000 markkaa sekä 

vuotuiseen ylläpitoon 600 markkaa viiden vuoden 

ajaksi. Vaikka rahoitus näyttää markkamääräisesti 

kolmanneksen suuremmalta kuin aiempien kirjas-

tojen, keskeinen syy lisäykseen näyttää olleen ra-

hanarvon heikkeneminen. Kirjaston tarvetta kos-

kevissa perusteluissa todettiin, että ylioppilailla, 

jotka halusivat perehtyä Pohjoismaiden historiaan, 

oli Yliopiston Yleisessä kirjastossa käytettävissään 

runsas kokoelma tältä alalta, minkä lisäksi he saivat 

käyttää myös Valtionarkistoa, jolla oli hyvä referens-

sikokoelma. Sen sijaan niiltä opiskelijoilta, jotka 

halusivat tutkia yleisen historian erityiskohteita, 

puuttuivat tarpeellisimmat apuneuvot. Puhtaasti 

historiallisten teosten lisäksi seminaarikirjastoon 

haluttiin hankkia keskeisiä käsikirjoja ja hakemis-

toja historian aputieteiden aloilta, kuten paleogra-

fian,diplomatiikan,kronologian,numismatiikanja

muinaistieteen aloilta. Yleisen historian opetusta 

hoitava yliopistonopettaja vastasi kirjastosta, mut-

ta käytännössä uusi kirjasto sijoitettiin samoihin 

aikoihin perustettuun historiallis-kielitieteelliseen 

laitokseen ja sen amanuenssin hoidettavaksi. Koko-

elmaan oli vuoden aikana saatu hankittua yhteensä 

vajaa sata teosta (241 nidosta) yleistä historiaa, si-

vistyshistoriaa,historianaputieteitäsekäfilosofiaa

ja tärkeimmät sivistysmaiden keski- ja uuden ajan 

historiaa.238 Oppiaineen raportissa kuvataan myös 

seikkaperäisesti seminaariopetuksen luonnetta 

syyskaudella 1904 sen jälkeen, kun uuden semi-

naarikirjaston perustamiseen oli myönnetty varat. 



62 | TiedeyhTeisön kumppanina

Humanistiopiskelijat olivat innokkaasti suurlakossa 

mukana 1905 ja tiedekunnassa opiskeli myös radi-

kaaliopiskelijoita. Ajan sekavat olot eivät luvanneet 

voimavarojen lisäämistä, vaikka opiskelijamäärät ja 

tieteen kehitys olisivat sitä edellyttäneet. Dekaanin 

tehtävässä Gustafssonin oli katsottava yksittäis-

ten oppiaineiden sijasta koko osaston etua, johon 

käytännön tehtävien keskittäminen tarjosi tehos-

tamismahdollisuuksia. Joitakin keskitetyn kirjas-

topalvelun malleja oli jo olemassa, kuten vuonna 

1899 perustettu Tieteellisten seurain kirjasto. Teo-

logisen tiedekunnan yhteisen seminaarikirjaston 

perustaminen loppuvuodesta 1902 saattoi osaltaan 

vaikuttaa naapuritiedekuntaan. 

Dekaani Gustafsson242 esitti helmikuussa 1903 

osaston kokoukselle, että kielitieteelliset oppiai-

neiden seminaarikirjastot yhdistettäisiin histo-

riallis-kielitieteelliseksi kirjastoksi, nimeltään 

historiallis-kielitieteellinen laitos. Humanistisilla 

oppiaineilla ei yleensä ollut muita laitoksia kuin 

kirjasto ennen 1950–1960-lukuja. Ei ole sattumaa, 

että aloitteen tekijä oli professori Gustafsson, sil-

lä hänellä oli omakohtaista kokemusta kuusitoista 

vuottaaiemminperustamansaklassisenfilologian

seminaarikirjaston kartuttamisesta ja hoidosta. 

Yhdistettävää laitosta valmistelemaan asetettiin 

valiokunta, johon kuuluivat ensimmäisten semi-

naarikirjastojen perustajat, professorit Gustafsson, 

Setälä ja Söderhjelm. Valiokunta korosti kirjastojen 

hoitoa yhtenäisen suunnitelman mukaan ja mahdol-

lisuutta yhteisen kirjastonhoitajan rekrytointiin.243 

Esitykseen sisältyi merkittäviä muutoksia aiempaan: 

historiallis-kielitieteellisen laitoksen kokonaisrahoi-

tus haluttiin pysyvälle kannalle väliaikaisten eril-

lispäätösten sijasta ja kirjastotehtävien hoitamiseen 

esitettiin samoin pysyvää rahoitusta amanuenssin 

palkkaamista varten.244 Perustamisprosessi vei ano-

muksineen parisen vuotta. 

Seminaarikirjastot kootaan 
historiallis-kielitieteelliseksi 
laitokseksi 1904 
Humanististen alojen luonne oli muuttunut aika-

na, jolloin velvoite yleissivistävästä koulutuksesta 

siirtyi kouluille ja lukioille 1850-luvulta alkaen. 

Saksalaisessa yliopistokeskustelussa filosofisen 

tiedekunnan itsenäisyyttä ja tieteellistä merkitys-

tä alettiin korostaa jo 1700-luvun lopulta alkaen. 

Humboldtin käynnistämä yliopistouudistus vahvisti 

tieteellisen tutkimuksen merkitystä.241 Filologian ke-

hitys 1800-luvulla lisäsi ymmärrystä kieliperheistä 

ja sukulaiskansallisuuksista. Kansallisiin kieliin 

kohdistuva kiinnostus loi myös pohjan sille, että 

ymmärrettiin valtion syntyvän kansallisuusaatteen 

pohjalta. Kansallisuusaatteiden nousu vahvisti suo-

malaisten kansallistunnetta ja kiinnostusta suomen 

kieleen. Toisaalta se myös loi poliittisia jännitteitä, 

sillä samaan aikaan myös nouseva panslavismi Ve-

näjällä kyseenalaisti Suomen autonomista asemaa 

Venäjän osana. 

Dekaani Gustafssonin aloite

Historiallis-kielitieteellisen osaston dekaaniksi tuli 

1898 Rooman kirjallisuuden professori F. V. Gustafs-

son, jonka aloitteesta oli perustettu ensimmäinen 

seminaarikirjasto Keisarilliseen Aleksanterin Yli-

opistoon. Monet oppiaineet olivat seuranneet hänen 

luomaansa seminaarikirjaston mallia ja perustaneet 

oman kirjastonsa. Kirjallisuuskokoelmien kasvaessa 

niiden hoito, valvonta ja järjestelytehtävät veivät 

kuitenkin entistä enemmän opettajakunnan aikaa.  

Gustafsson toimi dekaanina molempien sorto-

kausien aikana. Helmikuun manifestin seuraukset 

ulottuivat myös yliopistoon, sillä asevelvollisuuskut-

suntoja vastustaneita opiskelijoita erotettiin yliopis-

tosta ja muutamia professoreita karkotettiin 1904. 
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Assyriologian dosentti hänestä tuli 1891. Arabian 

kielen ja itämaisen kulttuurin tuntemusta Tallqvist 

hankki pääasiassa Konstantinopolissa, Beirutissa, 

Jerusalemissa ja Kairossa. Hän loi perustan Suomen 

assyriologien koulukunnalle, mutta myös hänen 

panoksensa tieteenalansa ensimmäisenä suoma-

laisena popularisoijana on merkittävä.251 Hänellä 

oli omakohtaista kokemusta seminaarikirjaston 

hoitamisesta; olihan hänen astuessaan professorin 

virkaansa perustettu orientalistiikan kirjasto. Histo-

riallis-kielitieteellisen laitoksen esimiehen vastuulla 

oli koko laitoksen silmälläpito. Hän myös hyväksyi 

kokoelmien laskut lukuun ottamatta laitokseen yh-

distettyä yleisen historian kirjakokoelmaa, jonka 

laskut ainakin alkuvaiheessa hyväksyi osaston esi-

mies. Vaikka laitokselle nimettiin yhteinen esimies, 

päätettiin säilyttää entinen käytäntö, jonka mukaan 

eri kokoelmien esimiehinä olivat edelleen kunkin 

alan professorin virkojen hoitajat.252

Merkityksellistä oli, että yhdistetyn kirjaston 

katsottiin edellyttävän akateemisesti koulutetun 

amanuenssin palkkaamista. Tarkoitukseen varattiin 

1 200 markkaa. Hänen tehtävänään oli esimiehen 

ohjeen mukaan pitää kahta luetteloa kokoelmista, 

pitää kokoelmat kunnossa, tilata kirjat, sekä kirjata 

yksiköittäin tulot ja hankintamenot.253 Ensimmäi-

seksiamanuenssiksikonsistorinimittifilosofian

maisteri K. F. Karjalaisen (1871–1919), joka toimi 

tehtävässä kuolemaansa saakka. Päätoimisesti Kar-

jalainen työskenteli kirjastossa vain pari vuotta. Hän 

hoiti tehtävää sivutoimisesti saatuaan dosentuurin ja 

toimiessaan vt. suomen kielen lehtorina ja suomen 

kielen ja kirjallisuuden professorin viransijaisena. 

Karjalainen tunnetaan yhtenä suurista suomalai-

sista tutkimusmatkailijoista.254 Hänen jälkeensä 

amanuenssin tehtävää hoiti joitakin kuukausia 

esimies, kunnes tehtävään nimitettiin dosentti 

Oiva Tallgren (1878–1941).255 Tallgrenista (vuodesta 

1933 Tuulio) tuli samoin pitkäaikainen amanuenssi 

Keisarillisen Majesteetin huhtikuun 7. päivänä 

1904 tekemään päätökseen perustuen konsistori 

ilmoitti historiallis-kielitieteelliselle osastolle mää-

rärahamyönnöstä (vuosittain hankintarahoitusta 

3 000 markkaa ja kokoelmien hoitoon 1 200 mark-

kaa). Konsistorin ilmoitukseen sisältyi myös tarkka 

määrärahan jako oppiaineittain, mikä vahvisti oppi-
aineiden erillisyyttä; käytäntö säilyi 2000-luvulle 

saakka.245 Historiallis-kielitieteellinen laitos – His-

torisk-filologiskainstitutionenaloittitoimintansa

syys luku kauden alussa 1904.246 

Yliopisto perusti vuonna 1907 neljä uutta oppiai-

nekirjastoa, joiden kokoelmat sijoitettiin historial-

lis-kielitieteellisen laitoksen yhteyteen. Rahoitusta 

saivatfilosofian,Pohjoismaidenhistoriansekäkan-

sanrunoudentutkimuksenjaslaavilaisenfilologian

oppiaineet.247 Kirjallisuutta hankittiin myös yliopis-

ton erikoiskokoelmien yhteyteen, kuten raha- ja mi-

talikokoelmaan ja taidehistoriallisten kokoelmien 

tueksi. Yliopiston taidehistoriallisten kokoelmien 

tarkoitus oli toimia veistosteosten kipsijäljennösten 

museona ja ”tarjota taidehistorian tutkijoiksi aiko-

vien varalle aineksia luentoihin, tutkintolukuihin, 

laudaturkirjoitelmiin ja omavaraisiin opintoihin.” 

Aikakausjulkaisuja, kuvateoksia ja sarjajulkaisu-

ja ostettiin saksan, ranskan, italian ja englannin 

kielellä.248 Taidehistoriallisiin ”opintovälineisiin” 

kuuluivat myös tuhat valokuvaa.249 

Toiminta vakiintuu pitkäaikaisen 
esimiehen ja amanuenssien voimin

Ensimmäiseksi historiallis-kielitieteellisen laitok-

sen esimieheksi, tehtävänä valvoa kokoelmia ja 

tiloja, konsistori nimitti itämaisen kirjallisuuden 

professorin K. L. Tallqvistin.250 Hän hoiti tehtävää 

kolmekymmentä vuotta toimien kymmenen vuot-

ta myös dekaanina. Knut Tallqvist (1865–1949) oli 

opiskellut assyriologiaa Leipzigissä ja Berliinissä. 
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tarpeellisilla neuvoilla. Kokoelmiin kuului laitoksen 

yhdistämisvaiheessa lukuvuoden 1904–1905 päät-

tyessä yli 2 200 teosta (3 800 nidosta ja 244 vihkoa). 

Historiallis-kielitieteellisen laitoksen klassisen kie-

litieteen kokoelma oli laajin, yli kolmannes kaikista, 

mikä ei ollut ihme, sillä kyseessä oli ensimmäisenä 

perustetun seminaarikirjaston kirjakokoelma.257 

Seminaarikirjastojen yhdistäminen ja rahoituk-

sen vakiintuminen osoittautuivat hyödyllisiksi, sillä 

kymmenessä vuodessa kokoelmat kasvoivat kolmin-

kertaisiksi perustamisvuoteen verrattuna. Laitos 

sai ostojen lisäksi lahjoituksia yksityishenkilöiltä 

ja organisaatioilta. Germaanis-romaaninen osasto 

jaettiin 1910-luvun alkupuolella kolmeen osastoon; 

germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen osas-

toon. Sen sijaan fonetiikasta muodostettiin oma lai-

toksensa kirjakokoelmineen. Kokoelmien kasvaessa 

niiden hoitotyö lisääntyi, minkä lisäksi kansliatyön 

ja tilapäisten työntekijöiden avustamisen todettiin 

vievän suuren osan amanuenssin työajasta.258 

Historiallis-kielitieteellinen laitos sai yliopistolta 

useaan otteeseen erillismäärärahaa paitsi henki-

löpalkkauksiin myös kokoelmien inventointiin ja 

yleisluettelon laatimiseen. Yleisluettelon laatiminen 

jatkui kautta 1920-luvun. Kokoelmien inventointi 

paljasti merkittäviä aukkoja kokoelmissa, ja yliopisto 

myönsi historiallis-kielitieteelliselle laitokselle huo-

mattavan kertakaikkisen määrärahan ”aukkojen 

täyttämiseen”.259 

Vaikka laitoksella oli yhteinen esimies ja kir-

jastoamanuenssi, kokoelmat säilytettiin erillisinä 

kunkin oppiaineen omina käsikirjastoina, joille 

oli allokoitu oma rahoitus historiallis-kielitieteel-

lisen laitoksen budjetissa. Professorijohtoinen 

oppi aineit tain järjestetty kirjastomalli osoittautui 

pitkä ikäiseksi.

vuoden 1935 alkuun saakka, kunnes kirjasto sai en-

simmäisen päätoimisen kirjastonhoitajan viran. Hän 

hoiti tehtävää sivutoimisesti useita vuosia vielä sen 

jälkeen, kun hän sai nimityksen 1928 eteläromaa-

nisten kielten henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi pro-

fessoriksi.256 Sivutoimisuus oli hyvinkin mahdollista, 

sillä amanuenssin tuli olla virantoimituksessa vain 

kaksi tuntia arkipäivisin lukukausien aikana ja saa-

puvilla syyskuun kahtena ensimmäisenä viikkona. 

Amanuenssin tehtäviin kuului toimittaa tilaukset, 

sidottaa kirjat, vastaanottaa ja asettaa paikoilleen 

saapuneet kirjat, kirjata eri kokoelmien varat erik-

seen, pitää luetteloita ostoksista ja auttaa ylioppilaita 

Dosentti, sittemmin professori Oiva Tallgren  
(Tuulio) oli historiallis-kielitieteellisen kirjaston 
sivutoiminen hoitaja vuosina 1920–1935, kunnes 
kirjasto sai ensimmäisen päätoimisen kirjaston-
hoitajan viran vuonna 1936.  
kuvalähde: museovirasTo. CC By 4.0
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arvonnousua, siellä sai täysin vapaasti käyttää 

kirjoja, ottaa niitä hyllyiltä kuin mikäkin tut-

kija, ja siellä vallitsi jokin kuvaamaton, intiimi 

tunnelma, johon miltei välttämättä kuului niin 

intensiivinen puulämmityksen tuoksu, että mel-

kein voi puhua häkähajusta.

Porraskäytävästä pääsi slaavilaiseen semi-

naariin, J. J. Mikkolan valtakuntaan, joka oli 

alakerroksessa. Yksinkertaiset puuportaat 

veivät yläkertaan, jossa ensiksi tultiin pie-

nehköön eteiseen. Sinne kirjaston käyttäjät 

jättivät päällysvaatteensa. Opiskeluhuoneita 

oli viisi, lisänä kanslia, jossa vakituisesti istui 

amanuenssi, tohtori Karjalainen ja tiettyinä 

päivinä esimies, professori Knut Tallqvist. Etei-

sessä oli kaksi ovea, ulko-ovea vastassa oleva 

vei klassillis-filologiseen huoneeseen, jolle oli 

annettu nimi Rooma. Siinä nähtiin usein ahkera 

totinen poika Edwin Flinck (sittemmin Linko-

mies). ”Rooman” vieressä oli toinen pienempi 

huone, ”Babylonia”, jonka kantaistuja oli vähän 

vanhempi, myös totinen mies Lauri Lönnrot 

(Lounela), oikein Sammatin Eliaksen sukua.

…”Fenno-Skandia” oli suomen ja ruotsin ja ehkä 

historian lukijain huone. Sitten seurasi lyhyt 

käytävä eli välikkö, josta kääntyi ovi oikealle 

kansliaan. Suoraan eteenpäin mentäessä tultiin 

uusfilologien huoneeseen, jossa heti vasemmal-

la oven suussa oli romanistinen kaappi. Siihen 

oli – niin kuulin myöhemmin – Werner Söder-

hjelm hankkinut kirjallisuutta myös erityisesti 

eteläromaanisia kieliä harrastavaa oppilas-

taan Oiva Tallgrenia varten. Muilla seinillä oli 

germanistien hyllyjä ja englantilaista filolo-

giaa. Romanistisen kaapin vierestä heti johti 

ovi viimeiseen – parhaaseen – huoneeseen. Se 

oli estetiikan huone, pieni, mutta hyllyt olivat 

Arkielämää historiallis-kielitieteellisessä 
laitoksessa

Vuonna 1904 perustetulla laitoksella oli yliopiston 

päärakennuksessa käytettävissään kolme huonet-

ta, luentosali VII ja entinen entomologicum. Tilat 

osoittautuivat kuitenkin kasvaneille kokoelmille ah-

taiksi.260 Vuonna 1907 Historiallis-kielitieteellinen 

laitos pääsi muuttamaan yliopiston taloon Halli-

tuskatu 13:ssa, jossa se sai käyttöönsä 14 huonetta, 

joista kaksi sijaitsi Vuorikadun varrella olevassa 

puurakennuksessa.261 

Kirjaston käyttäjiä koskevaa tietoa on saatavissa 

vuosilta 1908–1917. Käyttöluvan sai 301 opiskelijaa 

kevätlukukaudella 1911. Seuraavina lukuvuosina 

käyttö väheni, kun käyttäjiltä alettiin periä vii-

den markan lukukausimaksua. Myös sotavuodet 

vähensivät käyttäjiä, niinpä kevätlukukaudelle 

1917 tultaessa käyttöluvat olivat lähes puolittuneet 

enimmäismäärästä.262

Tyyni Tuulion (1892–1991) kuvaus hieman yli 

20-vuotiaana seminaarikirjaston käyttäjänä antaa 

hyvän kuvan tuon ajan opiskelusta ja kirjastosta. 

Tekstissä vilahtavat kirjaston esimies ja amanuenssi 

sekä opettajat. Siinä käy ilmi kirjaston huoneiden 

jakautuminen oppiaineisiin, opettajien tuki opis-

kelijoilleen ja kirjasto paikkana, jossa tutustuttiin 

toisiin opiskelijoihin. Saattoipa kirjaston suojissa 

syntyä myös romanttisia suhteita: Tallgrenin reip-

paat askeleet johtivat aikanaan avioliittoon silloisen 

Tyyni Haapasen kanssa. Lainaan hänen tekstiään, 

joka on poimittu kirjasta Nuoruuden maa.263 

Tallgren kirjoitti minulle suosituksen ”Histo-

riallis-filologiseen laitokseen”, joka tavallisessa 

kielenkäytössä tunsi nimen seminaarikirjasto. 

Suositus avasi oven varsin kodikkaaseen ja 

viehättävään opiskeluympäristöön… Suositus 

seminaarikirjastoon merkitsi vielä jonkinlaista 
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ja usein vapaus koitti vasta lähemmäs puolta yötä. 

Historiallis-kielitieteellisen laitoksen lisäksi vahti-

mestarin kuului siivota myös teologinen seminaa-

rikirjasto. Vahtimestari kantoi vaimonsa kanssa 

myös uudet kirjat tullista ja postista kirjastoon, noin 

1 000–1 500 kirjaa vuodessa. Yhdellä kertaa vah-

timestari Eklund jaksoi kantaa 40–45 kappaletta 

kantohihnoissa ja vaimo parikymmentä julkaisua. 

Päivystysaika oli pitkä arkisin kahdeksasta aamulla 

yhdeksään illalla ja sunnuntaisin kello kolmesta 

iltayhdeksään. Tässäkin tehtävässä vaimo auttoi 

häntä. Laitoksella pidettiin myös kuulusteluja ja 

harjoituksia. 

Vahtimestari Eklund pyrki omalta osaltaan 

huolehtimaan opiskelijoiden jaksamisesta. Hän 

varoitteli heitä tappamasta itseään työllä, niin 

pitkiä päiviä osa opiskelijoista teki. Monet ”luki-

vat niin, että pyörtyivät väsymyksestä ja vah-

timestari sai kantaa heidät sohvalle, tuoda ve-

sisangon ja ruveta laittamaan kylmiä kääreitä. 

Jotkut kuolivatkin liikarasituksesta. Kun tohtori 

K. Fr. Karjalainen oli laitoksen amanuenssina, 

tuli hän usein istumaan opiskelijoiden viereen, 

rupesi hulluttelemaan ja sai heidät vähäksi ai-

kaa unohtamaan kiireensä. Hän oli hyvä mies 

ja tiesi, että sellainen virkisti.”

Nuoremmat opiskelijat ottivat myös tavaksi 

kysyä vahtimestarilta neuvoa opinnoissaan. 

Hän suositteli heille pro exercitio-kokeiden suo-

rittamista ensimmäiseksi ja tähdensi latinan 

lukemisen tärkeyttä. Kokemustensa perusteella 

Eklund ehdotti varsinaisen opintoneuvonnan 

järjestämistä, mikä aikanaan toteutuikin.264 

täynnä houkuttelevia runoteoksia, esseitä, 

kirjailijain elämäkertoja ym. hauskaa. Nämä 

kaksi viimeksi mainittua huonetta olivat enim-

mäkseen tyttöjen hallussa. Poikaopiskelijoista 

ehkä vakituisin oli Emil Öhmann, ja yliopiston 

opettajillakin oli tänne usein asiaa. Opin aika 

pian erottamaan Tallgrenin reippaat askeleet.

Kaikissa huoneissa oli pitkiä, mustia pöy-

tiä, joille sai levittää kirjansa ja paperinsa… 

Muuan puute haittasi tuota vanhaa taloa, ei 

ollut mitään nykyajan mukavuuksia. … Niinpä 

tytöt kerran laativat kirjelmän, mottona NA-

TURALIA NON SUNT TURPIA, ja toimittivat 

sen kansliaan. … Parasta oli, että portaiden 

alapäähän ilmestyikin ennen pitkää rehellinen 

WC, jonka melko kookasta avainta säilytettiin 

naulassa eteisen oven pielessä. 

Tyyni Tuulio mainitsee kirjoituksessaan vahtimesta-

ri Eklundin, ”jonka viiksekäs suu oli enimmäkseen 

leppoisassa hymyssä”. Toimittuaan ensin merimie-

henä hän tuli 1915 yliopiston historiallis-kielitie-

teellisen laitoksen vahtimestariksi. Johan Eklundin 

haastattelu julkaistiin Kodin joulu -lehdessä 1952, 

jolloin Porthanian peruskivi oli laskettu ja rakenta-

minen oli käynnissä samalla tontilla, jossa aikanaan 

sijaitsivat historiallis-kielitieteellisen laitoksen kir-

jasto ja teologinen seminaarikirjasto. Haastattelu 

kuvastaa kiinnostavalla tavalla työoloja kirjastossa, 

jonka tilat lämmitettiin puulla ja jonne ostetut kirjat 

kannettiin postista ja tullista. Vahtimestarin pitkään 

päivään kuului myös opiskelijoiden auttaminen, jopa 

opintoneuvonta.

Vahtimestarin työtehtävät olivat moninaisia: 

joka päivä oli lämmitettävä kaksikymmentäkuusi 

uunia sekä aamuisin että iltaisin, sillä vanha kivi-

talo oli kostea ja paksut seinät uhosivat kylmyyttä. 

Työ oli talvisin aloitettava jo kello neljältä aamulla 
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tieteellisen maantieteen laitoksiin. Hän oli saanut 

Euroopasta uusimpia vaikutteita alalta, jolla tuolloin 

ei ollut erillisen oppiaineen asemaa Keisarillisessa 

Aleksanterin Yliopistossa. Hultista tulikin Suomen 

geologis-maantieteellisen tutkimuksen käynnistäjä. 

Hän perusti myös Suomen Maantieteellisen Yhdis-

tyksen 1887. Yhdistys organisoitui kiinteästi maan-

tieteen laitoksen toimintaan. Rikkinen pitää Ragnar 

Hultin ansiona sitä, että Keski- ja Länsi-Euroopan 

yliopistokeskuksista alkanut maantieteen itsenäis-

tymisaalto saapui nopeasti Suomeen.267

Ragnar Hult sai osakseen vastustusta, sil-

lä erityisesti eläintieteen professori J. A. Palmén 

(1845–1919) ja ilmeisesti eräät muutkin professo-

rit fyysis-matemaattisessa osastossa eivät pitäneet 

maantiedettä itsenäisenä oppiaineena vaan näkö-

kulmana tai tieteiden yhtymänä.268 

Samana vuonna, jolloin Hultista tuli maantie-

teen dosentti 1890, rehtori osoitti yliopiston päära-

kennuksesta auditorion VI maantieteelle varatuksi 

huoneeksi. Maantieteellisen yhdistyksen kokoelmat 

(1 500 valokuvaa ja 400 karttaa) sekä kirjasto sijoi-

tettiin samaan tilaan. Ne hyödyttivät maantieteen 

opetuksen kehittämistä, jota voitiin laajentaa muun 

muassa karttojen piirtämiseen. Varakanslerin myön-

tämällä määrärahalla dosentti Hult pystyi Bernin 

maantieteen konferenssissa 1891 kartuttamaan 

kokoelmia keskeisillä suurilla maapallon kartoilla, 

käsikirjoilla ja kartastoilla. 

Vuonna 1893 maantieteen laitoksesta tuli vi-

rallisesti yksi fyysis-matemaattisen tiedekunnan 

laitoksista. Laitos pääsi muuttamaan vuokrahuo-

neistoon (Pohjois-Esplanadinkatu 19), jossa käyttöön 

saatiin erillinen kirjastohuone muiden tarvittavien 

tilojen lisäksi.269

Dosentti Hultin menehtyminen vain 42-vuo-

tiaana oli isku maantieteen opetuksen kehittämi-

selle. Ala oli kuitenkin jo siinä määrin vakiintunut 

osaksi yliopistoa, että maantiede sai ylimääräisen 

Maantieteen seminaari-
kirjasto luodaan 1880-luvun 
lopulla 
Seminaariopetuksen ja seminaarikirjaston malli ei 

rajoittunut vain humanistisiin aloihin vaan herät-

ti nopeasti kiinnostusta myös luonnontieteellisen 

uuden oppiaineen piirissä. Maantieteen opetuk-

sen alkuvaiheet kuvastavat havainnollisella taval-

la uuden alan kohtaamia ongelmia 1880-luvulta 

1890-luvun loppupuolelle.265 Samana vuonna 1887, 

jolloin konsistori myönsi rahoituksen ensimmäisen 

seminaarikirjastonperustamiseenklassisenfilologi-

an oppiaineelle, myös fyysis-matemaattinen osasto 

anoi konsistorilta maantieteen opetusmateriaalin 

hankintaan rahoitusta. Esityksen taustavoimana 

oli Ragnar Hult, joka oli 31-vuotiaana nimitetty 

kasvitieteen dosentiksi. Yliopisto myönsi anotun 

rahoituksen (413 mk). Maantieteen luentosalin kaa-

pissa säilytettyyn peruskokoelmaan dosentti Hult 

hankki useita keskeisiä seinäkarttoja, maapallon 

ja karttojen säilytyshyllyn. Kiinnostavaa on, että 

seminaarimallin omaksuminen eteni samaan aikaan 

sekä kielitieteissä että maantieteen oppiaineessa. 

Professori Päiviö Tommila on rinnastanut huma-

nistien seminaariharjoitukset ja luonnontieteiden 

laboratoriotyöt, jotka muuttivat yliopisto-opetusta 

samoihin aikoihin,266 mutta hän unohtaa luonnon-

tieteellisten laitosten käsikirjastot, joihin alettiin 

koota tieteellisiä lehtiä ja hakuteoksia jo paljon ai-

kaisemmin kuin seminaarikirjastoja perustettiin. 

Professori Kalevi Rikkisen mukaan dosentti 

Ragnar Hult (1857–1899) ehti varhaisesta kuole-

mastaan huolimatta tehdä enemmän kuin kukaan 

muu maantieteen kehittämiseksi itsenäiseksi suo-

malaiseksi tieteenalaksi. Hän oli opiskellut maantie-

dettä ulkomailla ja tehnyt useiden vuosien ajan opin-

to- ja tutkimusmatkoja Keski- ja Etelä-Euroopan 
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tutkinnot, jotka sisältyivät vuoden 1886 asetukseen, 

menettivät vähitellen merkitystään.274

Professori Rosenqvist teki aloitteen seminaa-

rikirjastosta pian tultuaan valituksi dekaanin teh-

tävään 1902. Teologisen tiedekunnan professori-

kuntaan kuului viisi professoria, jotka päättivät 

yksimielisesti tiedekunnan kokouksessa 25.11.1902 

pyytää konsistoria perustamaan seminaarikirjaston 

jumaluusopillisten aineiden tieteellisiä harjoituksia 

varten. Tarkoitusta varten anottiin 2 500 markkaa 

perustamista varten.275 Aloite erosi aiemmista se-

minaarikirjastoista kahdessa suhteessa: aloitteen 

tekijä oli tiedekunnan dekaani, ei yksittäisen op-

piaineen professori. Lisäksi tiedekunnan oppiai-

neilla katsottiin olevan niin läheinen side toisiinsa, 

että viiden oppiaineen yhteinen seminaarikirjasto 

vastaisi parhaiten tavoitteita. Aiemmat seminaa-

rikirjastot oli perustettu oppiaineen tai laitoksen 

omaksi kokoelmaksi. Konsistori näyttää esitelleen 

raha-anomuksen heti eteenpäin. Vt. sijaiskanslerin 

suostumus saatiin kuukauden perästä jouluaaton 

aattona 1902. Kun verrataan käsittelyprosessia 

ensimmäiseen seminaarikirjaston perustamiseen, 

anomuksen käsittelyaika oli varsin lyhyt. Olihan 

ensimmäisen seminaarikirjaston rahoitusanomusta 

käsitelty yli vuoden verran. Konsistorilla oli jo ko-

kemusta perustamisproseduurista ja seminaarikir-

jaston tarpeellisuudesta. Asiaan lienee vaikuttanut 

myös yliopistohallinnossa tapahtunut merkittävä 

muutos; yliopistolla ei enää ollut Pietarissa kansleria 

vuoden 1894 jälkeen, vaan tehtävää hoitivat vara-

kansleri (tuolloin von Plehwe) ja vt. sijaiskansleri 

(vuosina 1896–1903 Thiodolf Rein).276 

Kirjaston täydentämistä varten myönnettiin 

pari vuotta myöhemmin lisärahoitusta. Kirjaston 

ensimmäiseen anomukseen ei sisältynyt markka-

määräistä esitystä ylläpitorahoituksesta toisin kuin 

useimmissa muiden seminaarikirjastojen aloitteis-

sa. Tämä näyttäisi heikentäneen kirjaston jatkuvaa 

professuurin pari vuotta myöhemmin 1901 ja var-

sinaisen professuurin vuonna 1912. Molempia vir-

koja hoiti Johan Evert Rosberg, joka painotti yleisen 

maantieteen opetuksen tärkeyttä.270 Seminaarikir-

jaston hoitajana toimi 1910-luvulla amanuenssi FT 

Ernst Häyrén, joka laati luettelon laitoksen kirjal-

lisuudesta. Hän myös huolehti lainauksesta sekä 

profiilipiirustuksenopetuksesta.271 Maantieteen 

oppiaine loi osaltaan kuvaa itsenäisestä Suomesta. 

Teologisen tiedekunnan 
yhteinen seminaarikirjasto 
1902
Turkuun perustettiin vuonna 1806 Seminarium 

theologicum, jonka yhteyteen alettiin koota myös 

pappiskoulutuksessa tarvittavaa kirjallisuutta kir-

kon rahoittamana. Kokoelma laajeni käsittämään 

myös muiden alojen kirjallisuutta ja se annettiin 

vuonna 1820 Yliopiston Yleisen kirjaston hoitoon. 

Teologinen seminaarikirjasto tuhoutui pääosiltaan 

Turun palossa.272 Vaikka seminaarinimitys on sama 

kuin humboldtilaisen esikuvan mukaan 1800-luvul-

la luotu opetusmalli, kyse on selkeästi erilaisesta 

opetusmenetelmästä.

Humboldtilaisen mallin mukaiset seminaari-

harjoitukset omaksuttiin 1800-luvun lopulla myös 

jumaluusopin opetukseen. Dogmatiikan ja sivey-

sopin professorina vuonna 1894 aloittanut Georg 

Gustaf Rosenqvist (1855–1931)273 oli saanut vaikut-

teita Ruotsista. Hän ryhtyi pitämään ”tutkimus- ja 

keskustelukollegioita”. Kirkkohistorian professori 

Jaakko Gummerus aloitti ”tieteelliset harjoitukset” 

seuraavan vuosisadan alussa. Vähitellen seminaa-

riopetus omaksuttiin kaikkiin tiedekunnan oppiai-

neisiin, millä oli vaikutuksia opintojen sisältöön ja 

tutkinnon suoritustapoihin. Korkeinta arvosanaa 

varten alettiin vaatia tutkielman laatimista. Julkiset 
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kunnes se sai käyttöönsä kaksi huonetta Hallitus-

katu 13:n puutalossa viisi vuotta perustamisensa 

jälkeen.280 Näissä rehtorinkertomusten mukaan 

”puutteellisissa tiloissa” kirjasto toimi 25 vuotta, 

minkä jälkeen se muutti Kasarminkatu 24:ään, 

alkuaan tieteellisille seuroille rakennettuun ta-

loon. Lyhyen aikaa kirjasto toimi myös Kirkkokatu 

20:ssa, kunnes pääsi muuttamaan Fabianinkadulle 

yliopiston päärakennuksen uuden puolen ylimpään 

kerrokseen vuonna 1937.281 Kirjaston tiloja ei erik-

seen valvottu vaan aktiivisille kirjaston käyttäjille 

annettiin avain vapaata käyttöä varten. Teologisen 

tiedekunnan ylioppilaat saivat avaimen käyttönsä 

koko opintoajakseen. Esimerkiksi vuonna 1917 avai-

mia oli käytössä noin 100.282 

Kirjastonensimmäinenamanuenssiolifilosofian

maisteri K. Österblad, joka laati luettelon kirjaston 

kehittämistä, sillä vuosien ajan ylläpitorahoitus 

puuttui. Vasta vuonna 1909 kirjasto sai käyttöönsä 

vuotuisen määrärahan.277 

Seminaarikirjaston kokoelmat kasvoivat 15 vuo-

den aikana noin sadasta nimekkeestä 2 200 jul-

kaisuun. Kirjallisuus jakautui melko tasapuolisesti 

kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja uskon-

nonfilosofiansekäeksegetiikankesken.Huomattava

osa kirjallisuudesta oli teologisten kokoelmien ostoja 

ja lahjoituksia. Tällaisia olivat normaalikoulun reh-

torin Alfred Kihlmanin278 vanhempaa ja uudempaa 

jumaluusopillista kirjallisuutta käsittävä kirjasto 

ja käytännöllisen teologian professorin K. A. Ap-

pelbergin kuolinpesältä ostettu kokoelma. Kirjasto 

sai myös muita lahjoituksia279 

Teologinen seminaarikirjasto oli aluksi sijoitet-

tuna historiallis-kielitieteellisen laitoksen tiloihin, 
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tieteellistä tasoa. Hänen näkemyksensä luterilaisesta 

kirkosta Suomen kansan kasvattajana ja henkisenä 

yhdistäjänä oli ajankohtainen itsenäisyyden alkuai-

koina.284 Amanuenssin tehtävän hoitajat vaihtuivat 

tiheään; esimerkiksi vuosina 1917–1920 tehtävää 

hoitivat FK P. Kaarna ja ylioppilaat J. A. Aarnio ja 

R. Holmström.285 Kirjaston kokoelmat kasvoivat hi-

taasti, ja niitä hoidettiin sivutoimisesti aina 1960-lu-

vulle, jolloin kirjastoon nimitettiin ensimmäinen 

päätoiminen kirjastonhoitaja. 

ensimmäisistä kokoelmista. Amanuenssin tehtäviä 

hoitivatsittemminmuunmuassafilosofianmaisteri

Leo B. Gummerus,filosofianmaisteriA.J.Gumme-

rus sekä useat ylioppilaat.283 Kirjaston hoito jaettiin 

vuodesta 1915 alkaen esimiehen ja amanuenssin 

kesken. Seminaarikirjaston esimiehenä toimi 1915–

1920 kirkkohistorian professori Jaakko Gummerus 

(1870–1933). Hän oli pitkäaikaisena kirkkohistorian 

professorina sekä Porvoon, sittemmin Tampereen 

piispana luterilaisen kirkon merkittävimpiä vaikut-

tajia 1900-luvun alkupuoliskolla. Professorina hän 

nosti kirkkohistorian tutkimuksen ja opetuksen 

Teologisen seminaarikirjaston amanuenssi merkitsi niukat työtunnit huolellisesti muistiin lukuvuonna 
1921–1922. Helmikuussa 1922 hän työskenteli kirjastossa 12 tuntia, josta uusien kirjojen järjestäminen vei 
viisi tuntia. kuvalähde: hyka. Teologisen Tiedekunnan kirjasTo.  
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olla lukusali, jossa olisi käsikirjasto. Varsinaisen 

kirjaston tuli olla avoinna vähintään 2 tuntia vii-

kossa. Kotilainoja annettaisiin vain edellä mainitun 

yhdistyksen jäsenille. Lainopillisen tiedekunnan 

opettajakollegio käsitteli muistiota kokouksessaan 

lokakuun 11.päivänä 1910 ja hyväksyi sen,289 minkä 

jälkeen opettajakollegio anoi konsistorilta kirjaston 

perustamista ja tähän tarvittavaa rahoitusta. Asias-

sa ei enää tarvittu ylempien tahojen päätöstä niin 

kuin ensimmäisten seminaarikirjastojen osalta oli 

tarvittu, joten konsistori myönsi jo viikon päästä 

perustamisrahoituksen sekä vuotuisen määrärahan, 

josta myös kirjastonhoitajan palkka oli maksetta-

va.290 Seuraavana vuonna kirjastolle myönnettiin 

lisämääräraha (1 650 mk), jotta se voisi ostaa G. B. 

Holmin Nytt juridiskt arkivin. Kyseessä oli ruot-

salainen kausijulkaisu, jossa julkaistiin mm. refe-

raatteja Korkeimman oikeuden tuomioista. Arkisto 

jakaantui oikeustapauksiin vuodesta 1874 alkaen ja 

lainsäädäntöä koskevaan aikakauslehteen vuodesta 

1886 alkaen. Kirjaston vuosittainen määräraha ko-

rotettiin lähes kaksinkertaiseksi (1 900 markkaan), 

minkä suuruisena se säilyi lähes koko vuosikym-

menen ajan. Määräraha oli tuntuvasti suurempi 

kuin jumaluusopilliselle tiedekunnalle myönnetty 

kirjaston ylläpitorahoitus. Yliopisto rahoitti kirjastoa 

vararahastostaan. 

Kirjaston esimieheksi määrättiin edellisvuon-

na prosessioikeuden professoriksi nimitetty Otto 

Hjalmar Granfelt.291 Hän toimi tehtävässä vuoteen 

1918, jolloin hänet nimitettiin korkeimman oikeuden 

jäseneksi ja oikeusneuvokseksi. Hyvänä opettajana 

ja taitavana luennoitsijana arvostettu Granfelt toi 

opetukseen oikeustapausten käytännölliset har-

joitukset ja näki paljon vaivaa seminaarikirjaston 

perustamiseksi. Hän suhtautui tasapuolisesti nais-

opiskelijoihin, toisin kuin monet muut professorit, 

joiden mielestä naisten ei olisi pitänyt opiskella lain-

kaan oikeustiedettä. Paitsi tutkijana ja opettajana 

Lainopillinen seminaari-
kirjasto perustetaan 1910 
opiskelijoiden aloitteesta 
Keisarillisella Aleksanterin Yliopistolla oli jo 

1830-luvulla hyvät kokoelmat oikeustieteellistä kir-

jallisuutta erityisesti Helsingin Julkisen kirjaston 

mukana saadun Caloniuksen kokoelman ja Venäjän 

tiedeakatemian oikeustieteellisten kirjalahjoitus-

ten ansiosta.286 Näyttää siltä, että juristiprofessorit 

tyytyivät Yleisen kirjaston kokoelmiin ja opiske-

lijat Ylioppilaskunnan kirjaston palveluihin, sillä 

lainopillinen seminaarikirjasto perustettiin pari-

kymmentä vuotta myöhemmin kuin ensimmäiset 

humanistien seminaarikirjastot. Tieteelliseen toi-

mintaan jäi vähän aikaa, olihan juristiprofessoreilla 

runsaasti yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön liittyviä 

tehtäviä 1800-luvulla mutta erityisesti yhteiskunnan 

kriisikausina. Juristiprofessorien osallistuminen en-

simmäisen sortokauden aikana kagaalin toimintaan 

kuvastaa aktiivista kannanottoa yhteiskunnan muu-

toksiin: oikeushistorian professori Ernst Estlander287 

ja siviilioikeuden professori Rabbe Axel Wrede 288 

omaksuivat venäläistämisaikana linjakseen julkisen 

vastarinnan, minkä seurauksena heidät karkotettiin 

maasta. 

Seminaarikirjaston perustamisaloite tuli opis-

kelijoilta. Lainopillinen ylioppilastiedekunta pe-

rusti huhtikuussa 1910 professori O. H. Granfeltin 

(1874–1957) johdolla työryhmän valmistelemaan 

esitystä seminaarikirjastosta. Työryhmä toimi varsin 

tehokkaasti neuvotellen tiloista yliopiston rehtorin 

kanssa ja Juridiska Föreningen i Finland-järjestön 

kanssa halukkuudesta osallistua kirjaston toimin-

taan. Rehtori oli valmis myöntämään vuokratilaa 

Kirkkokatu 4:n huoneistosta. Perustamismuistiossa 

esitettiin 2 000 markan perustamisrahoitusta ja 

1 000 markan ylläpitorahoitusta, mihin sisältyi-

si myös kirjastonhoitajan palkka. Kirjastossa tuli 



1 vanhaT TiedekunnaT laiToksineen perusTavaT kirjasToja keisarilliseen aleksanTerin yliopisToon     | 73

Gadolinista tuli Åbo Akademin professori. Kirjas-

tonhoitajakaudellaan hän oli myös kansanedustaja-

na valtiopäivillä. Kiinnostusta kirjastotyöhön tuki 

kodin perintö; olihan hänen isänsä kenraali Axel 

Gadolin, joka lahjoitti Keisarilliselle Aleksanterin 

Yliopistolle kokoamansa laajan kirjaston. 

Kirjastolle asetettiin myös kirjastovaliokunta, 

jossa oli yksi opettajakunnan ja kaksi opiskelijoiden 

edustajaa. Esikuvana lienee ollut Ylioppilaskunnan 

kirjaston hallinto, jossa kirjastovaliokunnalla oli 

keskeinen rooli. Vastaavaa elintä ei ole mainittu 

muiden seminaarikirjastojen yhteydessä. Juristien 

Granfelt vaikutti myös yliopiston hallinnossa. Hän 

oli lähes kymmenen vuoden ajan Helsingin yliopis-

ton vararehtori sekä Helsingin yliopiston ja Åbo 

Akademin sääntökomitean jäsen.292 Hänen jälkeensä 

esimieheksi määrättiin talousoikeuden professori K. 

A. Moring (1874–1928).293

Kirjastonhoitajan työvelvollisuus oli niukka, 

vain kaksi kirjastotuntia viikossa.294 Ensimmäisek-

si kirjastonhoitajaksi otettiin Alexander Wilhelm 

Gadolin (1868–1939),295 joka oli yleisen lakitieteen 

ja lainopin ensyklopedian apulainen (apulaispro-

fessori) vuosina 1910–1921.296 Seuraavana vuonna 

Lainopillisen seminaarikirjaston hankinnat luetteloitiin 1920-luvulla koneella ja sidottiin kirjaksi, johon kor-
jaukset ja täydennykset jouduttiin tekemään käsin. kuvalähde: hyka. oikeusTieTeellisen Tiedekunnan kirjas-
To.
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lainaksi, toisin kuin asianomaisten yhdistysten jä-

senet. Heillä oli kuitenkin mahdollisuus käyttää 

myös niitä lukusalissa. Syyslukukaudesta 1916 al-

kaen lainopillisen tiedekunnan opiskelijat päättivät 

järjestää lukusaleihin valvonnan, kun havaittiin, 

että kirjoja oli luvatta lainattu kotiin ja otettu esille 

palauttamatta niitä paikoilleen.300 Opiskelijat olivat 

siis perustamisen lisäksi aktiivisia käytön valvon-

nassa. Alkuaan opiskelijoiden vaatimasta seminaa-

rikirjastosta kehittyi vuosikymmenien myötä alan 

tieteellinen erikoiskirjasto. 

Professorien kotikirjastot 
ja tieteellisten seurojen 
kirjastot 
Toisin kuin laboratoriovaltaisilla tieteissä, humanis-

tisilla tieteenaloilla ei yleensä ollut omia työhuoneita 

yliopiston tiloissa ennen 1950–1960-lukuja, mistä 

syystä professorit kokosivat kotona työskentelyä 

varten huomattavan laajoja kotikirjastoja. Varsin 

kauan seminaarikirjastot olivatkin ainoita tiede-

kuntien laitoksia. Suulliset loppututkinnot suoritet-

tiin oppiaineen professorille usein hänen kotonaan. 

Kirjalliset loppututkinnot ja osatutkinnot yleistyivät 

vasta 1800-luvun lopulla. Alempien arvosanojen 

kuulustelussa saattoi olla useita opiskelijoita samaan 

aikaan, kun taas laudaturarvosanan kuulustelussa 

opiskelija oli yksin. Tapaan kuului myös määritelty 

juhlava pukeutuminen univormuun tai frakkiin. 

Opettaja puolestaan tarjosi juotavaa tai tupakkaa. 

Yleinen tenttipäivä kerran kuukaudessa otettiin 

käyttöön historiallis-kielitieteellisessä osastossa 

vuonna 1904, jolloin aiemmat seminaarikirjastot 

yhdistettiin historiallis-kielitieteelliseksi laitokseksi. 

Professorien kotona pidettävistä tenteistä luovuttiin 

vuoden 1906 uudistuksen yhteydessä.301 

seminaarikirjaston hallinnossa myös opiskelijat 

saivat näin valiokunnan kautta äänensä kuuluville.

Kirjastoon hankittiin aluksi lähinnä kurssikirjo-

ja. Kirjallisuuden käyttömahdollisuudet paranivat, 

kun seminaarikirjastoon siirrettiin Suomen Lain-

opillisen Yhdistyksen keskusosaston kirjasto sekä 

keskusyhdistykselle lahjoitettu ns. Robert Mont-

gomeryn kirjasto. Tähän kokoelmaan tehtävistä os-

toista päätti keskusosaston johtokunta. Molemmilla 

kokoelmilla oli yhteinen sivutoiminen kirjastonhoi-

taja, jonka palkkaus tuli sekä tiedekunnalta että 

yhdistyksen keskusosastolta.297 

Tieteenalan luonne näkyy hyvin siitä kokoel-

masta, joka oli käytettävissä seminaarikirjastossa ja 

jota täydennettiin ostoin ja lahjoituksin. Neljä vuotta 

perustamisen jälkeen kirjastossa oli 1 050 teosta, 

joista 200 Lainopillisen yhdistyksen keskusosaston 

kirjoja. Seuraavien neljän vuoden aikana kirjalli-

suuden määrä oli kasvanut vajaalla kolmellasadal-

la. Tämän lisäksi kirjaston kokoelmiin kuuluivat 

Asetuskokoelma vuodesta 1808 lähtien suomeksi 

ja ruotsiksi, kaikki valtiopäivien painotuotteet suo-

meksi ja ruotsiksi, komiteanmietintöjä ja lakieh-

dotuksia sekä erinäisiä yliopistollisia väitöskirjoja, 

teesejä ja ohjelmia. Kirjasto sai myös lahjoituksina 

Ruotsin asianajajayhdistyksen asiakirjat, Turun tuo-

miokapitulilta kirkolliskokousten pöytäkirjat sekä 

kappaleen kutakin Lainopillisen ylioppilastiedekun-

nan julkaisemaa kirjaa. Myös Asianajajayhdistyksen 

kirjastoa säilytettiin samassa huoneistossa.298

Seminaarikirjasto sijoitettiin aluksi Kirkkokatu 

4:n rakennukseen mutta siirrettiin jo seuraavana 

kesänä osoitteeseen Mikonkatu 19.299 Kirjaston lu-

kusalilla oli pitkät aukioloajat: se oli käytettävissä 

klo 9–20 kaikkina arkipäivinä lukukausien aikana. 

Lukusaleja käytettiin ahkerasti. Lukusalien tarvetta 

lisäsi se, ettei seminaarikirjaston kirjoja annettu 

kotilainaksi. Opiskelijat eivät saaneet myöskään se-

minaarikirjastoon sijoitettujen yhdistysten kirjoja 
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Professorien kotikirjastoista muodostui alan erikoiskirjastoja, joista monet sittemmin lahjoitettiin tai ostet-
tiin yliopiston kirjastojen kokoelmiin. Professori H. J. Tallqvist työhuoneessaan. Valokuvaaja: Signe Brander 
1900. kuvalähde: helsingin kaupunginmuseo.  CC By 4.0-lisenssi.
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tieteenalat kokoavan Suomen Tiedeseuran lisäksi. 

Vuonna 1908 valtuuskuntaan liittyi tuolloin perus-

tettu Suomalainen Tiedeakatemia. Valtuuskunnan 

ensisijainen tehtävä oli hallinnoida toimitiloja. Myös 

Tieteellisten seurain kirjasto perustettiin samalla 

senaatin asetuksella.304 Kasarminkatu 24:n tontil-

le rakennetussa ns. Pöllölän talossa toimi joukko 

tieteellisiä seuroja ja niiden erilliset kirjastot. Talo 

ratkaisi seurojen tuolloisen toimi- ja kirjastotila-

tarpeen. Ensimmäisinä taloon siirtyivät Suomen 

Tiedeseuran, Finska läkaresällskapetin ja Svenska 

litteratursällskapet i Finlandin kirjakokoelmat.305 

Pöllölän talo kävi ahtaaksi laajenevalle toiminnalle, 

ja seurat kirjastoineen siirtyivät Säätytalolle vuonna 

1931.306 Keskeisten seurojen kirjakokoelmilla oli sit-

temmin merkittävä vaikutus Helsingin yliopistolle. 

Kokoelmista muodostettiin keskitettyjä kirjastoja, 

niitä deponoitiin erikoistuneille kirjastoille tai in teg-

roitiin osaksi yliopiston kirjastoja. Osa tieteellisistä 

seuroista säilytti kuitenkin omat kirjastonsa, joista 

tuli oppialojensa keskeisiä palvelukeskuksia. 

Seminaarikirjastot syntyvät 
monitahoisen murroksen 
keskellä 
Seminaarikirjastoja perustettiin ajanjaksona, jolloin 

yliopisto, suomalainen yhteiskunta ja Eurooppa oli 

murrosvaiheessa. Ensimmäinen puolisko Keisaril-

lisen Aleksanterin Yliopiston noin sata vuotta kestä-

neessä historiassa oli vähittäisten muutosten aikaa, 

kun taas jälkimmäisellä puoliskolla muutosten 

tahti kiihtyi. Professorien määrä lisääntyi hitaas-

ti vuoden 1811 menosäännön yhteydessä saadun 

laajennuksen jälkeen, jolloin professoreita oli 17 ja 

apulaisprofessoreita 11. Keisarillisen Aleksanterin 

Yliopiston ajan jäädessä historiaan, professorien 

määrä oli lähes viisinkertaistunut (83), minkä lisäksi 

Samoin kuin luonnontieteissä myös humanis-

tis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla tieteelliset seurat 

olivat tapa levittää alan harrastusta, julkaista ja 

koota erikoistunutta tutkimusta. Juridiska före-

ningen perustettiin jo Turun aikana 1822. Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura Helsingissä perustettiin 

Lauantaiseuranjäsententoimesta1831.Filosofinen

yhdistys, Suomen Historiallinen Seura ja Kotikielen 

seura saivat alkunsa 1870-luvulla. Seuraavalla vuo-

sikymmenellä syntyivät Suomalais-ugrilainen seura, 

annettiin julistus arkeologisen toimiston (Muinais-

tieteellinen toimikunta) perustamisesta ja perustet-

tiin Svenska Litteratursällskapet i Finland. Kaksi 

teologista seuraa, Suomen kirkkohistoriallinen seura 

ja Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura aloit-

tivat toimintansa 1891.302

Seurat vahvistivat omalta osaltaan tieteiden eri-

koistumista, omien käytäntöjen ja omien kokoelmien 

kehittämistä. Useista niiden kirjastoista kehittyi 

merkittäviä alan tieteellisiä kirjastoja. Tieteelliset 

seurat edistivät kansallisia tieteitä ja turvasivat tie-

teen riippumattomuutta muun muassa venäläistä-

mispyrkimysten paineessa. Ne myös linkittyivät 

toisiinsa kansainvälisinä verkostoina. Luonnontie-

teiden intressi kerätä havaintoja tutkimusaineistoksi 

edellytti tiedon liikkumista keskuksista periferiaan 

ja päinvastoin. Vaihtosuhde oli merkki oman tieteen 

hyväksymisestä maailmalla sen lisäksi, että se toi 

kirjastoihin aineistoa.303 Tieteelliset seurat tarjosivat 

jäsenilleen yhteisen keskustelufoorumin, julkaisemi-

sen kanavan sekä vaihtojen kautta mahdollisuuden 

saada omat tieteelliset tulokset kansainvälisen yh-

teisön käyttöön mutta myös mahdollisuuden saa-

da kansainvälistä oman alan aineistoa yhteiseen 

käyttöön.

Autonomisen Suomen senaatin määräyksellä 

perustettiin seurojen tueksi Tieteellisten seurain 

valtuuskunta (TSV) 1899. Alkuvaiheessa valtuus-

kuntaan kuului kahdeksan jäsenseuraa kaikki 
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suorittamaan opintojaan loppuun.311 Suomen itse-

näistymisen vuosina uusia ylioppilaita kirjoittautui 

yliopistoon vuosittain jo 1 100–1 200. Opiskelijoiden 

kokonaismäärä kevätlukukaudella 1917 yhteensä yli 

3 200, joista läsnä olevia oli 85 %.312

Vaikka opiskelijamäärät kasvoivat voimakkaasti, 

tieteelliset jatko-opinnot lisääntyivät melko hitaasti. 

Tohtorinarvon saaminen edellytti väitöskirjan jul-

kista puolustamista. Kolmivuotiskaudella 1881–1884 

lisensiaatin- ja tohtorinväitöskirjoja oli yhteensä 

44 (keskimäärin 14,6/lukuvuosi). Kahdessa vuo-

sikymmenessä määrä lisääntyi hitaasti (1914–1917 

keskimäärin 23,6/lukuvuosi). Eniten väitöskirjoja 

tehtiinlääketieteellisessäjafilosofisentiedekunnan

historiallis-kielitieteellisessä ja fyysis-matemaatti-

sessa osastossa. 313 

Yliopiston opettajien ja virkamiesten painettujen 

julkaisujen määrä oli varsin vähäinen 1800-luvulla. 

Tähän vaikutti osaltaan professorien ja muun ope-

tushenkilökunnan niukkuus lähes koko vuosisadan 

ajan. 1900-luvun alkuvuosista lähtien yliopiston 

opettajien ja virkamiesten julkaisutoimintaa oli jo 

kohtalaisen runsaasti (kolmivuotiskaudella 1902–

1905 yhteensä 815 julkaisua). Seuraavan kymmenen 

apulaisprofessoreita oli 16. Dosenttien määrän lisäys 

yli sataan kuvastaa tieteellisten tutkintojen lisäystä. 

1900-luvun alkuvuosina yliopiston oppialat laajeni-

vat maatalous- ja metsätieteisiin.307 

Lukio-opetusta antavien koulujen määrä kas-

voi 1800-luvun jälkipuoliskolla, mikä lisäsi opiske-

lijoiden määrää ja muutti opiskelijarakennetta.308 

Vuonna 1880-luvulla sisään kirjoittautuneita uu-

sia opiskelijoita oli yhteensä noin 260, joista vain 

kaksi oli naisia.309 Valtaosa miesopiskelijoista tuli 

ruotsinkielisistä oppilaitoksista. Vuosisadan vaih-

teessa suhteellisesti eniten kasvoi suomenkielisten 

naisopiskelijoiden osuus.310 Vuosien 1884–1904 vä-

lillä opiskelijamäärä kasvoi 2,5-kertaiseksi. Naisten 

saatua vuonna 1901 oikeuden opiskella yliopistossa 

heidän osuutensa lisääntyi kolmannekseen uusista 

opiskelijoista vain kolmessa vuodessa. Myös suhde 

kieliryhmien välillä muuttui, kun suomenkielisten 

miesten osuus nousi kaksinkertaiseksi ruotsinkieli-

siin verrattuna. Opiskelijamäärien kasvaessa myös 

opintonsa keskeyttäneitä oli yhä enemmän. Vuo-

sina 1885–1904 yliopistoon kirjoittautuneista 40 

% oli poistettu luetteloista ilman loppututkintoa. 

Huomattava osa opiskelijoista ei siis onnistunut 

Taulukko 1. Lisensiaatin ja tohtorinväitöskirjojen määrä tiedekunnittain/osastoittain vuosina 1881–1884, 
1893–1896, 1903–1905, 1914–1917* Lähde: rehtorinkertomukset 

Tiedekunnat 1881–1884 1893–1896 1902–1905 1914–1917

Teologinen 1 5 5 1

Lainopillinen 7 1 3 4

Lääketieteellinen 11 10 17 15

Filosofinen/ Historiallis-kielitieteellinen osasto 11 16 20 20

Filosofinen/ Fyysis-matemaattinen osasto 14 10 20 21

Filosofinen/ maanviljelystaloudellinen osasto 10

Yhteensä 44 42 65 71

*vuosien 1914–1917 väitöskirjojen jakautumisessa tiedekunnittain tai osastoittain on joitakin epäselvyyksiä).  
Tiedot on koottu rehtorinkertomuksista kyseisiltä vuosilta.
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keisarillisen perheen jäseniä ei enää nimitetty yli-

opiston kansleriksi vaan tehtävä siirtyi ministerival-

tiosihteerin hoidettavaksi vuonna 1899.316 Yliopiston 

opiskelijat ja osa opettajista osallistui poliittiseen 

vastarintaan, mistä seurasi määräaikaisia erotta-

misia yliopistosta ja maastakarkotuksia.317 Helsin-

gissä ja Turussa oli mielenosoituksia. Vuosi 1905 oli 

kuohunnan vuosi, johon vaikutti Venäjän vallan-

kumouksen puhkeaminen ja heijastusvaikutukset 

Suomeen. Osa yliopiston opiskelijoista radikalisoi-

tui.318 Eduskuntalaitoksen uudistus 1906 laajensi 

äänioikeutettujen määrän yli miljoonaan. Ensim-

mäisen maailmansodan syttyessä 1914 myös Suomi 

julistettiin sotatilaan. 

Vaikka Suomi ei ollut aktiivisesti mukana so-

tatoimissa, maailmansota vaikeutti monin tavoin 

yliopiston toimintaa. Lokakuun vallankumous 

käynnisti myös Suomen itsenäistymisprosessin, 

joka huipentui itsenäistymisjulistukseen 6.12.1917. 

Pian tämän jälkeen puhkesi sisällissota, jota jat-

kui tammikuusta aina toukokuulle 1918 saakka. 

Yliopisto oli suuren osan lukuvuodesta 1917–1918 

suljettuna niin elintarvikepulan kuin sodan uhkan 

vuoksi. Useat professorit, etenkin oikeustieteen pro-

fessorit, toimivat ministeriöissä, senaattoreina, lain-

valmistelussa ja ulkomaisten suhteiden luomisessa. 

vuoden aikana määrä kaksinkertaistui. Samaan 

aikaan myös opetushenkilökunnan määrä kasvoi. 

Alkuvaiheessa tiedot julkaisuista olivat osa reh-

torinkertomusta mutta sittemmin ne raportoitiin 

vuosittain Selonteossa Suomen Aleksanterin-Yli-

opiston opettajain toiminnasta.314 Erityisen nopeaa 

julkaisujen lisäys oli jumaluusopillisessa ja lainopil-

lisessa tiedekunnassa sekä maanviljelys-taloudelli-

sessa osastossa. Myös historiallis-kielitieteellisessä 

osastossa julkaisujen alkuaankin suuri määrä yli 

kaksinkertaistui. 

Opetushenkilökunnan julkaisutoiminta lisään-

tyi aikana, jolloin tiedekuntien omat kirjastopal-

velut vakiintuivat laitos- tai seminaarikirjastoina. 

Kirjastojen käyttökelpoisuudesta pidettiin huolta 

luetteloinnin avulla. Yliopistollisen julkaisutoimin-

nan vahvistuminen kartutti sekä suoraan omien 

kirjastojen kokoelmia, että toi merkittävän lisäyksen 

kirjallisuuden vaihtoihin ja tätä kautta välillisesti 

uutta aineistoa kokoelmiin.

Myös yhteiskunnalliset olot olivat murrokses-

sa. Vuosisadan loppupuolella Venäjän valtiolliset 

yhtenäistämispyrkimykset voimistuivat. Suomessa 

kansallisuusaate ja myönteinen yhteiskunnallinen 

kehitys loivat kuitenkin edellytykset järjestäyty-

neelle vastarinnalle.315 Vastoin konsistorin esitystä 

Taulukko 2. Yliopiston opettajien ja virkamiesten julkaisujen määrän kasvu 1902–1917
Lähde: Rehtorinkertomukset. 

Tiedekunnat Julkaisuja 1902–1905 Julkaisuja 1914–1917 

Teologinen 35 125 

Lainopillinen 34 116 

Lääketieteellinen 205 348 

Filosofinen/ Historiallis-kielitieteellinen osasto 246 636 

Filosofinen/ Fyysis-matemaattinen osasto 192 303 

Filosofinen/ maanviljelystaloudellinen osasto 28 158 

Yhteensä 815 1686 
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julkaistun anatomian pääkoodeksin. Lääketieteen 

laitokset hankkivat joitakin englanninkielisiä 

aikakausjulkaisuja ja käsikirjoja. Venäjän kielellä 

aineistoa hankittiin vähän, aikakausjulkaisuista 

ei ole raportoinnissa mainintoja. Kun venäläinen 

kirjallisuus saatiin vapaakappaleina Helsinkiin, 

ostamiseen ei ollut tarvettakaan. 

Myös luonnontieteiden laitokset hankkivat pää-

osan kirjallisuudesta saksan- ja ranskankielisinä. 

Fysiikan ja kemian laitokset raportoivat muutamien 

keskeisten englanninkielisten aikakausjulkaisujen 

hankinnoista vuosisadan vaihteessa. Tähtitieteen 

observatorion kirjallisuus karttui monikielisenä 

vaihtojen seurauksena. Myös kasvimuseo ja eläin-

museo saivat jonkin verran lahjoituksia Yhdysval-

loista ja Etelä-Amerikasta. Historiallis-kielitieteelli-

sen osaston erityisesti lingvistiset seminaarikirjastot 

muodostivat luonnollisesti poikkeuksen, sillä niiden 

kielijakauma oli muita laitoksia monipuolisempi. 

Yhteydet saksalaisen kielialueen kanssa vaikuttivat 

toki näissäkin. 

Yliopiston sisällä laitokset saivat kaksoiskappa-

leita erityisesti Yliopiston Yleiseltä kirjastolta. Ne 

saattoivat myös valita erityisalansa aineistoa Yleisen 

kirjaston saamista suurista lahjoituksista. Kansain-

välisiä vaihtosuhteita oli Yleisellä kirjastolla mutta 

vielä laajempia vaihtosuhteita oli useilla tieteellisillä 

seuroilla, jotka yhdessä laitos- ja seminaarikirjas-

tojen kanssa loivat erikoiskirjastojen tieteellisen 

verkoston. Professorien henkilökohtaiset kirjastot 

hyödyttivät parhaimmillaan laitosten käsikirjastoja. 

Eläkkeelle siirtyneiden professorien tai kuolinpesien 

lahjoitukset sisälsivät satoja tai tuhansia julkaisuja. 

Toisinaan yliopisto myös lunasti kokoelman tutkijoi-

den käyttöön. Merkittäviä kokoelmia oli myös muilla 

kuin yliopiston opettajilla: muun muassa korkeassa 

asemassa olevilla upseereilla ja perintökartanoissa 

oli laajoja kirjastoja.

Kanslerinvirasto siirrettiin Pietarista Helsinkiin. 

Kanslerin ja sijaiskanslerin virat yhdistettiin. En-

simmäinen viranhoitaja oli aiemmin rehtorina toi-

minut kemian professori Edvard Hjelt.319 

Laitoksilla oli vain niukasti mahdollisuuksia 

hankkia uutta välineistöä tai uutta kirjallisuutta. 

Tähän vaikuttivat Saksan sota Venäjän kanssa ja 

markan arvon tuntuva heikkeneminen vuodesta 

1915 alkaen. Kun suuri osa kirjallisuudesta oli saksa-

laista ja kirjallisuuden välittäjinä käytettiin yleensä 

saksalaisia kirjakauppoja, sotatila teki toiminnan 

erittäin haavoittuvaksi. Ostovoima heikkeni, kun 

markan arvo romahti muutamassa vuodessa noin 

kymmenesosaan entisestä.320 

Saksankielisen tieteen vaikutukset 
näkyvät laitos- ja seminaarikirjastojen 
kokoelmissa 

Saksankielisen kirjallisuuden ylivoimaisuus laitos-

ten kirjastokokoelmissa oli selkeä. Taustalla olivat 

saksalaisen tieteen vahva asema ja professorien tie-

teelliset verkostot. Myös yliopiston Yleisen kirjaston 

vaihtosuhteet 1880-luvun alussa olivat lähes koko-

naan pohjoismaisia taikka saksankielisten yliopis-

tojen kanssa solmittuja, joskin lahjoituksia saatiin 

jonkin verran myös Britanniasta ja USA:sta ja myös 

ranskankielisiä julkaisuja tilattiin jonkin verran. 

Tieteelliset vaikutteet haettiin ennen kaikkea Keski- 

ja Etelä-Euroopasta. Mainintoja englanninkielisestä 

aineistosta on varsin niukasti. Joillakin tieteellisillä 

seuroilla oli kuitenkin yhteistyösuhteita kaikkialle 

maailmaan, Aasiaa ja Australiaa unohtamatta. Silti 

myös niiden yhteistyössä korostuivat Pohjoismaat 

ja Eurooppa. 

Lääketieteen laitoksilla, kuten anatomiassa, 

seurattiin jossain määrin englanninkielistä tut-

kimusta. Laitos mainitsee tärkeänä lahjoituksena 

englanninkielisen vuonna 1887 Yhdysvalloissa 
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oikeustieteellisessä tiedekunnassa seminaarikirjasto 

oli varsin kauan ainoa tai keskeinen laitos. 

Seminaarikirjastojen perustamisaallon aikana 

Yliopiston Yleistä kirjastoa johti FT Wilhelm Bo-

lin (1835–1924), joka toimi tehtävässä 40 vuotta 

aina vuoteen 1912.322 Ennen kyseistä tehtävää hän 

toimiylimääräisenäfilosofianprofessorinakolme

vuotta. Vaikka Bolin ei omistautunut edeltäjänsä 

Karl Collanin tavoin kirjaston virkatehtäviin, hänen 

aikanaan kirjastorakennukseen tehtiin kuitenkin 

parannuksia, jotka helpottivat asiakkaiden työsken-

telyedellytyksiä. Myös kirjaston ulkomaisten kokoel-

mien ja ulkomaisten väitöskirjojen määrät kasvoivat 

voimakkaasti, mistä syystä kokoelmatilaa tarvittiin 

lisää.323 Kirjastorakennusta laajennettiin arkkiteh-

ti Gustaf Nyströmin suunnittelemaan Rotundaan 

vuoden vaihteessa 1906–1907; uudet kirjavarastona 

toimivat tilat käsittivät holvatun kellarikerroksen ja 

kuusi maanpäällistä kerrosta.324 

Bolinin jälkeen Yleisen kirjaston johtoon nimi-

tettiin FT Georg Schauman (1870–1930): hänestä 

tuli monipuolinen uudistaja, joka pian valintansa 

jälkeen uudisti kirjaston ohjesäännön ja valmis-

teli johtosäännön. Nämä molemmat selkeyttivät 

kirjaston tehtävää sekä yliopiston kirjastona, että 

laajemmin kansalliskirjastona. Maan itsenäistyessä 

yliopiston Yleisen kirjaston toimintaedellytyksiä 

kohennettiin myöntämällä kirjastolle kahdeksan 

uutta virkaa ja nostamalla kirjaston määrärahoja. 

Inflaatiokuitenkinvähensilisäystenmerkitystä.

Heinäkuussa 1918 annetulla Asetuksella Yleisen 

kirjaston johtajana toimivan kirjastonhoitajan ni-

mike muutettiin ylikirjastonhoitajan nimikkeeksi 

ja varakirjastonhoitajan nimike kirjastonhoitajan 

nimikkeeksi.325 

Yliopiston nimen muuttuessa Helsingin yliopis-

toksi 1919 myös kirjaston nimeksi tuli Helsingin yli-

opiston kirjasto (HYK). Venäläinen kirjasto liitettiin 

Kansainväliset konferenssit antoivat professo-

reille ja muulle opetushenkilökunnalle mahdollisuu-

den tutustua uusimpiin julkaisuihin ja ostaa keskeis-

tä kirjallisuutta laitostensa kokoelmiin. Stipendiaatit 

saivat usein tehtäväkseen ostaa tieteenalansa kirjoja 

Euroopasta sekä Yliopiston Yleisen kirjaston, että 

laitosten kokoelmiin. 1900-luvun alkupuolella yli-

opiston opetushenkilökunta näyttää osallistuneen 

kansainvälisiin konferensseihin lähinnä Pohjois-

maissa ja Saksassa. Muutamia mainintoja on kon-

ferensseista Venäjällä, Britanniassa ja esimerkiksi 

Etelä-Afrikassa.321 

Seminaarikirjastot uudistavat yliopiston 
tietoympäristöä 

Seminaarikirjastojen perustaminen noudatti toi-

senlaista mallia kuin luonnon- ja lääketieteellis-

ten laitoskirjastojen syntyvaiheet. Kirjastot todella 

perustettiin, niille anottiin ja myönnettiin yliopis-

ton säädösten mukaisesti perustamis- ja ylläpito-

rahoitus, jonka käytöstä ja kirjaston toiminnasta 

raportoitiin rehtorille. Kirjastojen hallinto määri-

teltiin: tiedekunta määräsi kirjastoille vastuulli-

sen esimiehen tiedekunnan professorien joukosta. 

Historiallis-kielitieteellinen laitos ja lainopillinen 

seminaarikirjasto saivat erillisen rahoituksen si-

vutoimisen kirjastoamanuenssin palkkaamiseen. 

Kirjastotiloissakin oli havaittavissa eroja. Vaikka 

myös lääke- ja luonnontieteiden uudistiloihin ra-

kennettiin kokoelma- ja lukusalitiloja, erillisistä 

kirjastotiloista laitokset raportoivat vain harvoin. 

Seminaarikirjastoille yliopisto järjesti erillisiä kir-

jastotiloja useaan otteeseen kokoelmien kasvaes-

sa. Eroja selittää osaltaan se, että vain luonnon- ja 

lääketieteissä oli tuolloin laitoksia, joilla oli omia 

laboratorioita ja omia määrärahoja. Historiallis-kie-

litieteellisessä osastossa samoin kuin teologisessa ja 
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talon 1892 nykyisen Kaivopihan paikalle. Yliopiston 

muista kirjastoista se erosi hallinnoltaan ja rahoi-

tukseltaan, mutta se oli olennainen osa yliopiston 

tietoympäristöä.327

Seminaari- ja laitoskirjastojen perustaminen 

muutti yliopiston Yleisen kirjaston (vuodesta 1919 

Helsingin yliopiston kirjaston, tässä tekstissä HYK) 

hallitsevaa asemaa koko yliopistoa palvelevana kes-

keisenä kirjastona. Saksan yliopistoissa vastaavan 

kehityksen on kuvattu marginalisoineen yliopistojen 

pääkirjastoja, sillä laitoskirjastojen määrä ja niiden 

kokoelmat kasvoivat nopeasti. Taustalla oli useita 

syitä. Vasta 1800-luvun aikana yliopistokirjastoja 

alettiin johtaa ja kehittää käyttäjäpalvelujen näkö-

kulmasta, muun muassa tehostamalla luettelointia ja 

pidentämällä aukioloaikoja. Pääkirjaston suljettujen 

kokoelmien vastapainona laitos- ja seminaarikirjas-

tojen avokokoelmat olivat helposti käytettävissä.328 

Saksalaisvaikutteisen yliopistouudistuksen toteut-

taneisiin yliopistoihin muodostui kaksi rinnakkaista 

kirjastopalvelujärjestelmää, joiden välillä oli vaih-

televassa määrin kilpailua ja jännitteitä. Erityisen 

jännitteisiksi osoittautuivat pääkirjaston suhteet 

pääaineittain järjestyneiden suurten tiedekuntien 

kanssa. Laitos- ja seminaarikirjastojen kirjo laajeni 

edelleen, kunnes keskustelu kahden rinnakkaisen 

kirjastopalvelun järkevyydestä voimistui toisen 

maailmansodan jälkeen. 

samaan kokonaisuuteen vuonna 1924. Kirjallisuu-

den hankintarajauksia suhteessa muihin tieteellisiin 

kirjastoihin alettiin tehdä vuoden 1919 hankintaoh-

jeiden mukaan: kaikilta tieteen- ja kirjallisuudena-

loilta hankittiin niiden tärkeimmät julkaisut, mikäli 

muut tieteelliset kirjastot eivät niitä hankkineet. 

Selkeä rajaus tehtiin suhteessa maatalous- ja met-

sätieteellisiin aloihin, joita kirjastoon ei hankittu 

aiemmin, eikä niiden hankintaa otettu ohjelmaan 

senkään jälkeen, kun tieteenalat siirrettiin yliopis-

toon. Kirjasto luopui teknologian uushankinnoista, 

sillä vastuu siirtyi vuonna 1908 perustetun Teknilli-

sen korkeakoulun kirjastolle. Samoin tilastotieteen, 

valtio-oikeuden ja sosiaalipolitiikan hankinnoista 

luovuttiin Eduskunnan kirjaston vastatessa näistä 

aloista. Hankintaohjelman mukaan kirjallisuuden ja 

aikakauslehtien ostot pyrittiin jakamaan kutakuin-

kin tasapuolisesti humanististen tieteiden, oikeus- ja 

yhteiskuntatieteiden sekä luonnon- ja lääketieteiden 

kesken. Keskeistä humanistista aineistoa olivat his-

toriajabiografiat.Moderneihinkieliinkohdistu-

vat hankinnat alkoivat ohittaa klassisten kielten 

hankinnat.326 

Vuonna 1858 perustetusta Ylioppilaskunnan 

kirjastosta vakiintui laaja kirjasto, jonka fokus oli 

opiskelijoiden oppikirja- ja muissa kirjallisuus-

tarpeissa, ja jota kaikkien tiedekuntien opiskelijat 

käyttivät. Ylioppilaskunta rakennutti kirjastolleen 
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Metsätalo valmistui 1940. Kuvassa 
käynti sisäpihalle, Unioninkatu 40. 
Kuvaaja: Börje Dilèn. 1953. helsingin 
kaupungin museo. CC By 4.0.
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opistosta tuli Teknillinen korkeakoulu 1908 ja 

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ylioppilas-

linjasta Kauppakorkeakoulu 1911. Ruotsinkielisen 

kauppakoulutuksen tueksi perustettiin 1909 Svens-

ka Handelsläroverket, jonka ylioppilaspohjaises-

ta linjasta muotoutui Svenska Handelshögskolan 

1927. Turkuun perustettiin kaksi yliopistoa, Åbo 

Akademi 1919 ja Turun yliopisto 1922. Åbo Akademi 

muodostettiin pääosin lahjoitusvaroin. Turun 

suomalaisen yliopiston perustamiseksi toteutettiin 

kansalaiskeräys; perustamisen taustalla olivat pait-

si kulttuurihenki myös kielipoliittiset ristiriidat. 

Tämän lisäksi yliopisto sai merkittävän rahoituksen 

Alfred Kordelinin testamentin turvin. Helsingissä 

sijainneen Yhteiskunnallisen korkeakoulun (1930) 

edeltäjä oli Kansalaiskorkeakoulu (perustettu 1925). 

YKK kehittyi varsinaiseksi tiedekorkeakouluksi vas-

ta sotien jälkeen, kun kandidaatintutkintoaineet 

erotettiin tiedekunnaksi ja ammattitutkinnon ai-

neet opetusjaostoiksi. Keski-Suomi sai ensimmäi-

sen korkeimman koulutuksen laitoksensa vuonna 

1934, jolloin vuonna 1863 Jyväskylään perustettu 

maamme ensimmäinen suomenkielinen opettajan-

koulutusseminaari muutettiin ylioppilaspohjaiseksi 

Laajeneva korkeakoululaitos 
suomalaistuu ja tukee 
itsenäisen maan rakentamista
Yliopiston nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi 

asetuksella 18. helmikuuta 1919.329 Samana vuon-

na valtionhoitaja Mannerheim allekirjoitti Suomen 

Hallitusmuodon, jossa säädettiin myös Helsingin 

Yliopiston itsehallinto-oikeudesta. Hallitusmuodos-

sa nuori itsenäinen valtio sitoutui kannattamaan ja 

ylläpitämään teknillisten, maatalous- ja kauppatie-

teiden tutkimusta ja ylintä opetusta.330

Helsingin yliopiston asema maan ainoana yli-

opistona muuttui, kun uusia yliopistoja alettiin pe-

rustaa 1900-luvun alkupuolella. Polyteknillisestä 

Maatalous- ja metsätieteiden 
kirjastopalvelut vakiintuvat 
1930–1940-luvuilla

Pehr Adrian Gaddin kirjan Försök til en systematisk 
inledning i svenska landt-skötseln kuvitusta. Jul-
kaisu ilmestyi vuosina 1773–1777. Turun Akatemian 
kemian professori Pehr Adrian Gadd (1727–1797) 
edisti maatalousalan tutkimusta ja opetusta oman 
erityisalansa rinnalla. Sen jälkeen alan korkein ope-
tus hiipui yliopistotasolla lähes sadan vuoden ajaksi. 
Valokuvaaja: Kuvalaitos. kuvalähde: helsingin yli-
opisTomuseo.
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ylioppilaiden määrä oli jo 1800-luvun lopulla ylit-

tänyt ruotsinkielisten opiskelijoiden määrän mutta 

opetuksessa ruotsinkielellä oli edelleen vahva ase-

ma. Ylioppilaat vaativat suomenkielistä yliopistoa 

useaan otteeseen kuitenkaan onnistumatta tavoit-

teessa. Syksyllä 1934 Helsingin yliopiston ja Teknil-

lisen korkeakoulun kielikysymys nousi esille uuden 

yliopistolain valmistelussa ja kärjistyi kieliriidaksi. 

Asia ratkesi vasta kolme vuotta myöhemmin A. K. 

Cajanderin johtaman hallituksen aikana, jolloin uu-

dessa laissa Helsingin yliopiston järjestysmuodon 

perusteista yliopiston opetuskieleksi vahvistettiin 

suomi kuitenkin niin, että ruotsinkielisille profes-

suureille määrättiin kiintiöt. Kieli- ja kulttuuritais-

telu heijastui myös kirjastoon.

Vastaitsenäistynyt ja sisällissodasta selviytynyt 

Suomi sai monen Euroopan maan tavoin lainoja 

Yhdysvalloista alkuvaikeuksien voittamiseen ja nä-

länhädäntorjumiseen.Rajuinflaatioitsenäistymi-

sen jälkeen horjutti maan ja kansalaisten taloutta. 

1920-luvulla maan talous kasvoi, kunnes maailman-

pula 1929 katkaisi kehityksen ja maailmantalouden 

ongelmat heijastuivat voimakkaasti Suomeen. Vienti 

tyrehtyi ja työttömyys kasvoi seuraavina vuosina 

voimakkaasti. Talouden ongelmat lietsoivat myös 

poliittisia jännitteitä erityisesti äärivasemmiston 

ja äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen välillä. Ää-

rioikeiston vaikutusvallan kasvu Saksassa ruokki 

myös Suomen poliittisia jännitteitä. Huolimatta ajan 

taloudellisista vaikeuksistaan Suomi maksoi ainoa-

na maana velkaansa Yhdysvalloille 1930-luvulla 

ja toisen maailmansodan aikanakin, vaikka muut 

maat lopettivat velanmaksun laman aikana. Tämä 

herätti kansainvälistä huomiota ja lisäsi käsitystä 

Suomesta luotettavana kumppanina. Velanmaksulla 

ja sen saamalla huomiolla tuli olemaan merkittävä 

vaikutus yliopistoihin ja tieteellisiin kirjastoihin 

toisen maailmansodan päätyttyä.337 

kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Korkeakoulu sai 

oikeuden antaa tohtorinarvoja kymmenen vuotta 

myöhemmin.331 

Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon pe-

rusteista vahvistettiin heinäkuussa 1923332. Seuraa-

vana vuonna annettiin yliopiston uudet säännöt. 

Viidentenä tiedekuntana neljän vanhan tiedekunnan 

rinnalla aloitti toimintansa maatalous-metsätie-

teellinentiedekunta,jokairrotettiinfilosofisesta

tiedekunnasta. Uuden tiedekunnan muodostami-

seen vaikutti oleellisesti pääministerinä useaan ot-

teeseen toiminut metsänhoitotieteen professori A. 

K. Cajander (1879–1943).333 Valtiollisissa tehtävissä 

tarvittiin professorien asiantuntemusta. Helsingin 

yliopiston professorit vaikuttivat nuoren itsenäisen 

valtion politiikkaan ministerin ja pääministerin teh-

tävissä, kansanedustajina ja lähettiläinä mutta myös 

uusien yhteiskunnallisten ja taloudellisten laitosten 

suunnittelijoina ja perustajina. Hallinto-oikeuden 

professorina toimineesta Kaarlo Juho Ståhlbergista 

tuli Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti.334

Kansantaloudellinen yhdistys teki valtioneu-

vostolle esityksen valtiotieteellisten opintojen edis-

tämisestä ja uudelleen järjestämisestä. Kuultuaan 

lainopillista tiedekuntaa yliopisto esitti kuitenkin 

lausunnossaan 1921, että uusia toimenpiteitä ei pi-

täisi tehdä ennen kuin valtiopäivillä päätetyt val-

tiotieteellisten aineiden opettajanvirat olisi täytet-

ty.335 Valtiotieteellisen tiedekunnan perustaminen 

siirtyikin yli kahdellakymmenellä vuodella toisen 

maailmansodan jälkeiseen aikaan.

Yhteiskunnalliset jännitteet, nuoren sivistyneis-

tön statuksen muutokset ja luokkaristiriidat heijas-

tuivat myös yliopistoon. Huomattava osa ylioppilais-

ta tempautui vuonna 1922 perustetun Akateemisen 

Karjala-seuran toimintaan.336 Kysymys suomen 

kielen asemasta yliopiston kielenä heijasti opiske-

lijapolven enemmistön ja etabloituneen professori-

kunnan välistä kulttuurista eroa. Suomenkielisten 
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maanviljelystaloudellinen osasto, johon kuuluivat 

maanviljelyskemia ja -fysiikka, maanviljelystalous 

ja maanviljelysoppi sekä maatalousentomologia. 

Asetus maanviljelys-taloudellisesta osastosta an-

nettiin elokuussa 1906.343 

Samaan aikaan maatalousopetuksen uudista-

misen kanssa käytiin keskustelua metsän hoitaja-

koulutuksesta. Evon opiston opettajakunta oli pieni, 

ja kirjasto jäi määrärahojen vähyyden vuoksi sup-

peaksi. 1800-luvun lopulla Evon opistoa arvosteltiin 

opetuksen tasosta, ruotsinkielisestä opetuksesta ja 

sijainnista.344 Senaatti teki joulukuussa 1907 päätök-

sen siirrosta ja antoi asetuksen ylemmän metsänhoi-

to-opetuksen siirtämisestä yliopistoon. Asetuksen 

mukaan maanviljelystaloudelliseen osastoon tuli 

perustaa metsänhoidon ja metsänarvioinnin pro-

fessuurit. Metsäopetuksen virat täytettiin vuonna 

1909 annetun asetuksen tultua voimaan.345 

Opistojen julkaisukokoelmat 
laitoskirjastojen perustana
Maataloustieteen keskitetty kirjastopalvelu oli kes-

kustelun kohteena jo vuosisadan alussa. Dosentti 

Hannes Gebhard esitti 1902 ajatuksen maatalou-

dellisen keskuskirjaston tarpeellisuudesta vasta-

perustetun maanviljelys-taloudellisen osaston ko-

kouksessa.346 Samoin kuin luonnon- ja lääketieteissä 

maatalous- ja metsätieteet jakaantuivat laitoksiin, 

jotka halusivat käsikirjastot omaan käyttöönsä. 

Mustialan maatalous- ja meijeriopiston keskeiset 

julkaisut, tieteelliset lehdet ja käsikirjat siirrettiin 

yliopistolle ja jaettiin osaston laitoksille.347

Agronomisella laitoksella (nimimuoto vaihte-

li: maanviljelyslaitos, maanviljelysopillinen laitos) 

työskennelleiden opiskelijoiden lukumäärä oli aluksi 

vähäinen vaihdellen lukukausittain viidestä kym-

meneen.348 Merkittävin vanhojen maatalouskirjojen 

Maatalous- ja Metsäkirjaston 
juuret alan opistoissa 

Ruotsin yliopistojen maa- ja metsätalouteen liittyvä 

talousopin opetus oli 1700-luvulla suunnattu ensi 

sijassa tuleville papeille. Maanviljelys- ja puutar-

ha-aineiden opetusta annettiin kuitenkin jo 1700-lu-

vulla hyödyn aikakaudella Turun Akatemiassa, jossa 

taloustieteen ensimmäinen professori Pehr Kalm 

(1716–1779)338 ja kemian professori Pehr Adrian Gadd 

(1727–1797)339 edistivät alan tutkimusta ja opetus-

ta oman erityisalansa rinnalla. Sen jälkeen alan 

korkein opetus hiipui yliopistotasolla lähes sadan 

vuoden ajaksi.

Keisari Nikolai I antoi maanviljelysopiston pe-

rustamista koskeva päätöksen elokuussa 1836 ja hy-

väksyi opiston säännöt seuraavana vuonna. Tavoit-

teena oli alan ammattikoulutus. Opetus käynnistyi 

Kanta-Hämeessä Tammelan Mustialassa 1840. Ju-

listus Suomen metsänhoito-opiston perustamisesta 

1858 merkitsi Evolle Lammin pitäjään perustettavan 

metsäopiston käynnistämistä, vaikka koulutus vi-

rallisesti aloitettiin vasta neljä vuotta myöhemmin. 

Ennen Suomessa järjestettyä koulutusta alaa opis-

keltiin Ruotsissa, Saksassa ja Pietarissa. Suomalai-

nen metsänhoitokoulutus nojasi saksalaisiin alan 

periaatteisiin.340 

Valtiollinen kiinnostus käytännöllisten alojen 

kuten maatalouden kehittämiseen voimistui. Minis-

terivaltiosihteeri, yliopiston virkaatekevä kansleri 

Woldermar von Daehn teki aloitteen yliopistollisen 

maatalousopetuksen aloittamisessa Aleksanterin 

yliopistossa.341 Päätöksiä tehtiin korkealla poliitti-

sella tasolla: keisari Nikolai II antoi vuonna 1896 

julistuksen maatalousopetuksen siirtämisestä Hel-

singin yliopiston yhteyteen.342 Yliopiston piirissä 

näiden uusien alojen siirto yliopistoon herätti paljon 

keskustelua, eikä vastaanotto ollut pelkästään myön-

teinen.Filosofiseentiedekuntaanperustettiin1902
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Metsätieteellisen laitoksen kirjaston tiloja ennen kirjaston muuttoa Metsätaloon vuonna 1939. kuvalähde: 
hyka. meTsäkirjasTon kuvakokoelma. 
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verrattuna useimpiin laitosten käsikirjastoihin.357 

Luentoja varten hankittiin kirjallisuuden lisäksi eri-

laisia oppimateriaaleja, kuten 800 diapositiivikuvaa, 

seinäkarttoja ja -tauluja sekä valokuvia.358 

Metsätieteellisen kirjaston hoito oli alusta al-

kaen selkeämmin järjestetty kuin maataloustietei-

den laitoskirjastoissa, sillä vastuu kirjaston ja sen 

yhteydessä olevan lukusalin hoidosta oli määrätty 

metsänhoidon assistentin tehtäväksi. Tehtävässä 

toimivat 1911–1919 kolmivuotiskausittain metsäkon-

duktööri Lauri Ilvessalo (sittemmin metsänhoidon 

opettaja), metsäkonduktööri A. J. Turunen ja met-

sänhoidon assistentti Eino Saari. Saari nimitettiin 

kokoelma saatiin lahjoituksena eversti Lennart 

Forsténilta.349 Käsikirjaston hoidosta kertoo am-

mattilehtien sisällyksestä laadittu ns. lippuluettelo 

1910-luvun taitteessa.350 Aktiivisimmalta vaikuttaa 

maanviljelys-entomologisen laitoksen käsikirjas-

ton toiminta; kirjastoon ostettiin käsikirjoja ja tär-

keimpinä pidettyjä hyönteistieteellisiä teoksia muun 

muassa saksaksi, englanniksi, italiaksi ja ranskaksi. 

Laitos halusi saada kattavan kokoelman tärkeim-

mistä entomologisista aikakausjulkaisuista, joita 

hankittiin takautuvasti kokonaisina sarjoina. Useat 

niistä sisälsivätkin 20–30 osaa.351 Kirjaston yhtey-

dessä säilytettiin myös entomologisen koeaseman 

yli 2 000 numeroa käsittävää kirjakokoelmaa, joista 

suurin osa oli saatu vaihdon kautta ulkomaisilta 

alan laitoksilta, etupäässä Amerikasta.352 Kirjalli-

suuden lisäksi hankittiin opetuksen ja tutkimuksen 

välineiksi mittavia hyönteiskokoelmia.353 Maanvil-

jelys- taloudellisella laitoksella oli käsikirjasto ja 

Mustialan arkisto. 1900-luvun alkuvuosina laitoksen 

omistukseen siirtyi ns. Sippolan kartanon kokoel-

ma, noin 250 teosta, jotka olivat kuuluneet minis-

terivaltiosihteeri von Daehnin kirjastoon; hän oli 

keskeinen aloitteen tekijä maatalousopetuksen siir-

rossa yliopistolle.354 Mustialan opistolta lunastettiin 

vanhempaa taloudellista kirjallisuutta, ja Mustialan 

arkisto sijoitettiin omana kokoelmanaan laitokselle. 

Lisäksi kokoelmiin kuului maatilojen karttoja.355 

Metsäkirjaston varhaisvaihe on ajoitettavissa 

Evon metsäopiston alkuun, vuoteen 1862. Metsän-

hoidon opettajan Carl Anders Johan Nybergin teh-

täviin kuului myös kirjastonhoito. Evon kirjasto 

siirrettiin opiston muun irtaimiston kanssa metsä-

tieteellisen laitoksen tiloihin. Yliopiston metsätie-

teellinen laitos sijaitsi vuokratiloissa Kirkkokatu 

4:ssä, missä sillä oli käytettävissään 20 huonetta.356 

Rehtorin kertomuksesta 1908–1911 käy ilmi, että 

Metsätieteellisen laitoksen kirjastossa oli noihin 

aikoihin jo noin 5 300 numeroa, joten se oli suuri 

Metsäkirjaston pitkäaikainen esimies professori 
Eino Saari osallistui aktiivisesti Metsätalon kirjasto-
tilojen suunnitteluun ja kansainväliseen metsä-
bibliografiatyöhön. Kuvaaja: Kuvasiskot. 1961.  
kuvalähde: museovirasTo. CC By 4.0.
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Kyseisen ohjelman kautta saatiin sekä kirjallisuutta, 

että opiskelumahdollisuuksia.362 

Maatalous- ja Metsäkirjasto 
ammatillisesti hoidetuiksi 
kirjastoiksi 1930
Dosentti Hannes Gebhardin esittämä ajatus maata-

lousopetuksen keskuskirjastosta ei toteutunut vuo-

sisadan alussa. Seuraavan kerran asian otti esille 

professori Grotenfelt vuonna 1920, jolloin herätteenä 

olivat ikävät kokemukset käsikirjastoissa olevien 

kirjojen katoamisista. Tiedekunnan itsenäistyessä 

dosentti Kaarlo Teräsvuori palasi uudelleen asiaan ja 

tällä kertaa esitys sai vastakaikua. Maataloudellista 

kirjastoa alettiin vuonna 1929 muodostaa yhdistä-

mällä käsikirjastoja, joita oli useilla eri laitoksilla. 

Yliopisto myönsi tarkoitusta varten määrärahan. 

Hallituskatu 3:n entiseen luentosaliin maatalous-

kemian laitoksen yhteyteen koottiin eri laitoksilta 

kirjoja ja kausijulkaisuja, kaappeja ja hyllyjä. Kirjal-

lisuutta saatiin erityisesti maanviljelystaloudellisen 

ja maanviljelysopillisen laitoksen käsikirjastoista. 

Myös ulkopuolisilta tahoilta pyydettiin kirjallisuut-

ta.363 Alkuvaiheessa kirjaston hoidosta vastasi sivu-

toimisesti MMK A. V. Mäki, joka oli fysiikan assis-

tentti ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 

notaari. Varsin pian kävi ilmi, että kirjastoon tarvit-

tiin vakinaista kirjastoalan ammattihenkilökuntaa. 

Yhteinen amanuenssi Maatalous- ja 
Metsäkirjastolle 
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta määräsi 

Maatalouskirjaston esimieheksi agraaripolitiikan 

professori K. T. Jutilan (1891–1966) maaliskuun 

29. päivänä 1930, mistä päivästä lukien kirjaston 

katsottiin tulleen perustetuksi. Samassa kokouk-

sessa merkittiin tiedoksi maatalousministeriön 

kuusi vuotta myöhemmin vain 30-vuotiaana met-

sätalouden professoriksi.359 Hänellä tuli olemaan 

merkittävä vaikutus Metsäkirjaston kehittämiseen 

sen pitkäaikaisena esimiehenä. Kirjastonhoidon sel-

keät vastuut tukivat myös kirjaston käyttöä, jota 

helpotti amerikkalaisen luettelointiperinteen mu-

kainen kortistomuotoinen lippuluettelo.360 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pe-

rustamisen jälkeen metsätieteellinen laitos jaettiin 

useaksi eri laitokseksi. Tämän seurauksena myös 

kirjasto sai entistä itsenäisemmän aseman, omat 

vuosittaiset määrärahansa ja tilat Kirkkokatu 4:n 

alakerrasta. Kirjaston virallinen nimi vuosina 1926–

1930 oli Metsätieteellinen seminaarikirjasto.361 

Tiedekunta määräsi seminaarikirjaston esi-

mieheksi nuoren metsäpolitiikan professorin Eino 

Saaren (1894–1971), joka toimi tehtävässä peräti 

neljäkymmentä vuotta. Hän oli metsänhoidon assis-

tenttina hoitanut kolme vuotta metsäkirjastoa, joten 

hän tunsi omakohtaisesti kirjaston tehtäviä. Hänen 

vaikutuksensa metsäalan kirjasto- ja tietopalvelui-

hin oli monitahoinen. Hän toimi alan kansainväli-

senbibliografiatoiminnankehittämiseksimuttaotti

vastuuta myös Metsäkirjaston tilojen suunnittelusta. 

Eino Saaren kerrotaan olleen erinomainen opettaja. 

Professori Matti Leikolan mukaan kaikki suomalai-

set metsäekonomistit olivat suoraan tai välillisesti 

hänen kasvattejaan. Hän oli Metsäntutkimuslaitos-

ten kansainvälisen liiton (IUFRO) metsäbibliogra-

fiatoimikunnanpuheenjohtajakymmenisenvuotta

jasenjälkeenbibliografisenjaostonjohtajavuoteen

1967, missä rooleissa hän vaikutti aktiivisesti myös 

Suomenmetsätieteellisenbibliografiatoiminnanke-

hittämiseen. Hänen johdollaan valmistui myös met-

säkirjallisuuden kansainvälinen niin sanottu Ox-

ford-luokittelu. Sotien jälkeen hänellä oli keskeinen 

rooli Amerikka-yhteyksien kehittäjänä toimiessaan 

Suomalais-amerikkalaisen stipenditoimikunnan 

(ASLA-toimikunnan) puheenjohtajana 1947–1961. 
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Marjatta Havulla (Martola, Myrberg, 1904–

1982) oli parin vuoden työkokemus Ylioppilaskun-

nan kirjaston amanuenssina ennen hänen valintaan-

sa Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston yhteiseksi 

kirjastoamanuenssiksi vuonna 1930. Tässä tehtäväs-

sä hän toimi yhdeksän vuotta. Tehtävänsä ohella hän 

vastasi myös Suomen Metsätieteellisen ja Suomen 

Maataloustieteellisen seuran kirjastoista. Hän kar-

tutti osaamistaan Euroopan kirjastoihin tehtyjen 

opintomatkojen avulla. Sittemmin hän muutti Berlii-

niin ja työskenteli sotavuosina 1941–1944 Berliinissä 

sijaitsevan Unkarin instituutin Suomi-osaston hoita-

jana.369 Kyseinen ajanjakso liittyy osaltaan myös Suo-

men Tiedeakatemian tiivistyviin Saksa-suhteisiin.370 

Palattuaan Suomeen hän toimi aluksi Teknillisen 

korkeakoulun vt. kirjastonhoitajana, sai nimityksen 

kirjastonhoitajaksi 1947 alkaen ja toimi tehtävässä 

eläkkeelle jäämiseen saakka 1967. Ylikirjastonhoi-

tajan arvon hän sai 1964.371 

Marjatta Havun aikana molempien kirjas-

tojen toiminta tehostui: kävijämäärät ja kirjojen 

lainaaminen lisääntyivät. Kirjallisuuden hankinta ja 

kokoelmat kasvoivat merkittävästi.372 Maatalouskir-

jasto sai aineistoa muun muassa maatalousministe-

riöstä ja maataloushallituksesta.373 Kaiken kaikkiaan 

Marjatta Havun rekrytoinnilla amanuenssin tehtä-

vään näyttää olleen toimintaa tehostava vaikutus. 

Metsätieteellinen kirjasto lisäsi myös viestintää uu-

tuushankinnoista julkaisemalla niistä luokitellun 

luettelon kaksi kertaa vuodessa. Kirjasto alkoi myös 

ottaa vastuuta keskuskirjastotehtävistä, kun Suo-

men metsäbibliografian toimittaminen alkoi 1934. 

Siihen sisältyivät myös sarjajulkaisujen tärkeimmät 

artikkelit. Tämän lisäksi kirjastossa koottiin aineis-

toatakautuvaabibliografiaavarten.374 Toiminnalla 

oli kirjaston esimiehen tuki. Osa metsälaitoksista, 

kuten metsäpoliittinen laitos järjesti opetusta ti-

lastollisen lähdekirjallisuuden käytöstä, luetteloi 

maataloudellisen kirjaston siirto Maatalouskirjas-

toon.364 Professori Jutila oli helmikuun kokouksessa 

nostanut esille kysymyksen yhteisen maataloudelli-

sen kirjaston hoidosta. Kirjaston ”järjestelyä, täyden-

tämistä, luettelointia, valvontaa ja juoksevia asioita 

varten” oli tarpeen saada erityinen kirjastonhoitaja, 

joka voisi antaa myös opiskelijoille ohjausta, ”jota 

aina on saatavissa hyvin hoidetuissa kirjastoissa”. 

Jutila esitti 22 500 markan vuosimäärärahaa kirjas-

toamanuenssin palkkaamiseksi seuraavan vuoden 

talousarvioon.365 Metsätieteellisen seminaarikir-

jaston esimies professori Eino Saari totesi samassa 

kokouksessa, että myös seminaarikirjaston hoito oli 

pakko uudistaa. Metsänhoidon assistentin työpanos 

kirjastonhoitoon ei enää riittänyt, sillä työmäärä oli 

kasvanut liian suureksi. Luetteloiden täydennykset 

ja suurten kirjalahjoitusten luettelointi eivät onnis-

tuneet. Kesäaikana kirjallisuuden käsittely ruuhkau-

tui. Lukukausienkin aikana kirjastoa voitiin pitää 

avoinna vain osan päivää. Saari esitti saman suu-

ruista määrärahaa amanuenssin palkkaukseen kuin 

professori Jutila.366 Molemmat professorit esittivät 

myös kirjastomäärärahan korotusta maatalousalan 

kirjallisuuden hankintaa varten 60 000 markkaan 

ja metsäalan kirjallisuutta varten 40 000 markkaan. 

Tiedekunta hyväksyi palkkausta ja kirjallisuuden 

hankintamäärärahaa koskevat esitykset ja päätti 

niiden lähettämisestä konsistorille.367 

Konsistorin myöntö kirjastoamanuenssin palk-

kaukseen ei vastannut tiedekunnan anomusta; mo-

lemmille kirjastoille myönnettiin 10 000 markan 

määräraha vuodelle 1931. Tiedekunta esitti FK 

Marjatta Havun määräämistä 1.3–31.12.1931 Met-

säkirjaston amanuenssin ja samaksi ajaksi Maata-

louskirjaston amanuenssin tehtävään.368 Kun ama-

nuenssin työaika HYK:n johtosääntöä soveltaen oli 

neljä tuntia päivässä, tiedekunta saattoi palkata mo-

lempiin kirjastoihinsa saman henkilön hoitamaan 

kirjastotehtäviä. 
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Matti Antilasta tuli neuvottelukunnan puheenjohtaja 

vuonna 1975.377 

Ensimmäisen kirjastoamanuenssin Marjatta 

Havun (sittemmin Martola ja Myrberg) siirtyessä 

muihin tehtäviin Maatalous- ja Metsäkirjasto saivat 

kumpikin oman henkilökuntansa. Maatalouskirjas-

ton amanuenssin tehtävässä puolentoista vuoden 

ajan oli FM Irma Poijärvi (sittemmin Koskimies). 

Helmikuussa 1941 amanuenssin tehtävään valit-

tiin FM Majlis Tulander, joka vaikutti merkittäväs-

ti kirjaston kehittämiseen niin sotavuosina kuin 

jälleenrakennusaikana. Kirjaston esimies esitti 

yhdessä Metsäkirjaston esimiehen kanssa useana 

vuonna vakinaisen kirjastonhoitajan viran perus-

tamista molempiin kirjastoihin.378 Kirjastonhoita-

jan toimi saatiin perustettua vasta vuonna 1953. 

ulkomaista metsäpoliittista kirjallisuutta ja piti yllä 

kotimaisen sanomalehdistön leikekokoelmaa.375 

Maatalouskirjastolle ja Metsäkirjastolle 
omat henkilökunnat  

Maatalouskirjaston esimiehen professori Jutilan 

kansainväliset yhteydet muun muassa Yhdysval-

toihin edesauttoivat englanninkielisen maatalo-

usekonomisen kirjallisuuden kartuttamista. Hä-

nen siirryttyään maatalousministeriksi kirjaston 

esimieheksi määrättiin professori Rurik Pihkala 

(1885–1973), joka toimi tehtävässä kymmenen vuot-

ta. Hänen jälkeensä esimiehinä toimivat professorit 

K. U. Pihkala ja N. C. Westermarck.376 Professori 

FM Majlis Tulander työskenteli Maatalouskirjaston amanuenssina 1941–1952 ja viran muutoksen jälkeen 
kirjastonhoitajana 1953–1970. Kuva vuodelta 1951. Kuvalähde: Helsingin yliopiston kirjasto. viikin kampus-
kirjasTon kuvakokoelma. 
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jäsenenä Pohjoismaisessa Tieteellisessä Kirjastoyh-

distyksessä. Hän oli jäsen myös Helsingin yliopiston 

laitoskirjastokomiteassa.381 

Metsätalon valmistuttua 1939 Maatalouskir-

jastosaikäyttöönsäHallituskatu3:n(Pihlflycktin

talona tunnetun rakennuksen) ylimmän kerroksen, 

jossa Ylioppilaskunnan kirjasto oli 1800-luvulla 

toiminut.382 Vaikka tavoitteena oli koota laitosten 

kokoelmat keskitettyyn kirjastoon, rehtorinkerto-

muksista on pääteltävissä, että laitosten omaksumaa 

käsikirjastomallia oli vaikea muuttaa. Niin kuin 

metsätieteissä myös maataloustieteiden laitokset 

jatkoivat hankintoja omiin käsikirjastoihinsa. Muun 

muassa kirjaston esimiehen professori Jutilan joh-

tamalla agraaripoliittisella laitoksella assistentti 

Amanuenssina toistakymmentä vuotta toiminut 

Majlis Tulander nimitettiin kirjastonhoitajaksi. Tu-

lander toimi tehtävässä vuoteen 1970 saakka, jolloin 

hän jäi eläkkeelle.379 

FM Majlis Tulander (1903–1983) oli opiskellut 

kirjastonhoitoa useilla alan kursseilla. Tullessaan 

Maatalouskirjastoon hänellä oli yli kymmenen 

vuoden työkokemus Ylioppilaskunnan kirjaston ja 

Helsingin kaupunginkirjaston tehtävistä. Tulander 

teki useita ulkomaisia opintomatkoja Pohjoismai-

hin, Englantiin ja Länsi-Saksaan. Hän osallistui 

useidenbibliografioidenlaatimiseenedustamansa

kirjaston aloilta mutta myös sosiologiasta.380 Tulan-

derilla oli luottamustehtäviä Suomen Tieteellisen 

Kirjastoseuran hallituksessa, Etelä-Suomen ruot-

sinkielisessä kirjastoyhdistyksessä sekä hallituksen 

Maatalouskirjasto sijaitsi vuosina 1939–1966 Kruununhaassa ns. Pihlflycktin talossa. Kirjasto pidettiin avoin-
na myös sotavuosina naisten voimin. Rintamalle toimitettiin kirjalainoja. Kuva vuodelta 1945. HYKA. viikin 
kampuskirjasTon kuvakokoelma. 
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täydelliset metsätieteelliset sarjakokoelmat 1700-lu-

vulta lähtien.390 

Metsäkirjaston kanssa samoissa tiloissa toimi 

myös vuonna 1909 perustetun Suomen Metsätieteel-

lisen Seuran kirjasto, johon liitettiin seuran perus-

tamiseen vaikuttaneen professori A.K. Cajanderin 

laaja kirjakokoelma.391 Suomen Maataloustieteelli-

nen Seura perustettiin samana vuonna.392 Metsäalan 

tieteellisiksi julkaisukanaviksi luotiin Acta Fores-

talia Fennica 1909 alkaen ja Silva Fennica 1926 

alkaen. Julkaisusarjojen tuomien vaihtosuhteiden 

myötä alkoi myös Metsätieteellisen Seuran oma 

kirjastotoiminta 1914 lähtien. Vaihtokumppaneita 

oli 1920-luvun alkupuolella noin 230. Määrä kasvoi 

vuosikymmenen mittaan vajaaseen viiteenkym-

meneen kotimaiseen ja 420 ulkomaiseen vaihto-

kumppaniin, joista 120 oli Euroopan ulkopuolelta. 

Seura teki näin tunnetuksi suomalaista tutkimusta 

ja hankki alan tutkimuskirjallisuutta Suomeen. Seu-

rojen kirjastot deponoitiin sittemmin alan keskus-

kirjastoihin Maatalous- ja Metsäkirjastoon. Metsä-

tieteellisen Seuran ja yliopiston sopimuksen (1954) 

mukaan yliopisto sitoutui säilyttämään, hoitamaan 

ja lainaamaan seuran kokoelmia. Metsäkirjasto otti 

hoitaakseen seuran kirjaston. Samalla laajennettiin 

seuran, Metsäkirjaston ja Metsäntutkimuslaitok-

sen aikakauslehtipalvelua. Samoin vaihtosuhteet 

saatettiin ajan tasalle. Seuran kokoelmat muodos-

tivat 1970-luvulla noin neljänneksen Metsäkirjaston 

kokoelmista.393 

Maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta edelläkävijä kirjastojen 
ammattimaistumisessa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta oli edelläkä-

vijä ammattimaisen kirjastonhoidon käynnistäjänä 

päättäessään anoa rahoitusta kirjastoamanuenssin 

palkkaukseen vuonna 1930. Ero suhteessa muihin 

ohjasi tutkijoita kirjallisuuden käytössä sekä järjesti 

laitoksen käsikirjastoa.383

Metsäkirjaston kirjastoamanuenssiksi määrät-

tiin 1940 FK Niilo Paavo Virtanen (1905–1977), joka 

työskenteli Metsäkirjastossa vuoteen 1952 hoitaen 

myös Suomen Metsätieteellisen seuran kirjastoa 

edeltäjänsä tavoin. Hän kokosi useita bibliogra-

fioita.384 Kirjaston esimies professori Saari teki 

lukuisia esityksiä palkkauksen parantamiseksi ja 

kirjastonhoitajan toimen perustamiseksi perus-

tellen esitystä vastaavuudella HYK:n nuoremman 

alikirjastonhoitajan palkkaan ja tehtävän vaativuu-

teen.385 Kirjastonhoitajan toimi saatiin perustettua 

samana vuonna kuin Maatalouskirjastoon (1953). 

Määräyksen kirjastonhoitajaksi 4.11.1953 alkaen sai 

FM Arvo Seppälä, joka oli toiminut virkaatekevänä 

jo maaliskuun alusta lukien. HYK:n amanuenssin 

tehtävästä Metsäkirjastoon siirtynyt Seppälä toi-

mi tehtävässä vuoteen 1960, jolloin hänet valittiin 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun, sittemmin Tam-

pereen yliopiston kirjaston johtajaksi.386 Myös hän 

teki lukuisia opintomatkoja ulkomaille, kuten edel-

täjänsä. Lääketieteellinen tiedekunta käytti hänen 

asiantuntemustaan laitos- ja klinikkakirjastojen 

koordinoinnissa 1950-luvulla.387 Seppälää kirjaston-

hoitajana seurasi FK Johannes Kainulainen vuonna 

1960. Esimies professori Saari korosti valinnassa 

hakijan oma-aloitteisuutta kirjaston edelleen kehit-

tämisessä.388 Kainulainen toimi tehtävässä vuoteen 

1977.389 

Metsäkirjaston toimintaedellytykset paranivat 

Metsätalon valmistuessa, kun kirjasto muutti uu-

siin kirjastotiloihin keväällä 1939 talvisodan alla. 

Samalla nimi muutettiin Metsäkirjastoksi. Kirjas-

ton esimies, professori Eino Saari osallistui aktiivi-

sesti toimivien 1 200 neliömetrin laajuisten tilojen 

suunnitteluun. Metsäkirjastoa kuvattiin erääksi Eu-

roopan parhaista alallaan. Siellä oli muun muassa 
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metsätieteet kirjallisuuden hankintaohjelmansa 

ulkopuolelle vuonna 1918 perustellen ratkaisua 

taloudellisilla syillä.395 Aloitteen tekijällä pro-

fessori K. T. Jutilalla oli kokemusta Saksan, Yh-

dysvaltojen ja Kanadan yliopistoista opintojensa 

kautta.396 Hän viittasi tiedekunnalle tekemässään 

aloitteessa henkilökunnan merkitykseen hyvin 

hoidetuissa kirjastoissa. Myös professori Saarella 

oli kansainvälisiä yhteyksiä ja omakohtaista 

kokemusta kirjastotehtävistä. Molemmat professorit 

toimivat pitkäjänteisesti kirjaston palvelujen ja 

virkarakenteen kehittämiseksi. Näillä kahdella 

kirjastolla oli mahdollisuus kehittää toimintaan-

sa tieteenalojensa keskuskirjastoiksi jo ennen kuin 

useimpiin tiedekuntiin nimitettiin ensimmäiset pää-

toimiset kirjastonhoitajat. Virallisesti ne nimitettiin 

keskuskirjastoiksi 1970-luvulla sen jälkeen, kun val-

tioneuvosto oli tehnyt päätöksen keskuskirjastoista. 

tiedekuntien piirissä luotuihin kirjastoihin oli 

merkittävä, sillä muissa tiedekunnissa kirjastoja 

hoidettiin pääosin opetushenkilökunnan voimin 

sivutoimisesti. Lukuisia vuosia tarvittiin kuitenkin, 

ennen kuin amanuenssin tehtävän sijasta saatiin pe-

rustettua kirjastonhoitajan toimet. Historiallis-kie-

litieteellisessä laitoksessa virkojen perustaminen 

onnistui jo tätä aiemmin, kun eduskunta myönsi 

vuonna 1936 varat kirjastonhoitajan ja amanuenssin 

virkojen perustamiseen.394 

Pohdittaessa mahdollisia syitä maatalous-met-

sätieteellisen tiedekunnan aloitteellisuuteen, joita-

kin taustatekijöitä voidaan löytää. Maatalous- ja 

metsäkirjastojen tuli alusta alkaen vastata tieteena-

lojensa kaikista tieto- ja kirjastopalveluista vail-

la sitä tukea, jota muut yliopiston kirjastot saivat 

yliopiston Yleiseltä kirjastolta (vuodesta 1919 al-

kaen HYK). Yleinen kirjasto rajasi maatalous- ja 
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Rintamalla suomen kielen tunnilla. Opettajana Erkki Tiesmaa, Köningsbergin yliopiston suomen ja eestin 
kielen lehtori. Sotamiehet, korpraalit, vänrikit ja rautaristin saanut luutnantti syventyneenä äidinkielen hie-
nouksiin. Kuvaaja: Uno Laukka 10.4.1943. kuvalähde: sa-kuva. CC By 4.0. 
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Kirjastopalvelut hoidetaan  
naisten voimin sodan oloissa 

 Helsingin ilmapommitukset marraskuun 

viimeisenä päivänä katkaisivat yliopiston 

toiminnan talvisodan alkaessa. Rauhan-

teon jälkeen yliopisto käynnisti varsin pian opetus-

toiminnan, ja kuulusteluja jatkettiin myös kesän 

1940 aikana. Talvisota ehti kuitenkin verottaa niin 

opettajakuntaa kuin opiskelijajoukkoa. Seitsemän 

yliopiston opettajaa kaatui talvisodassa. Opiskeli-

joita kaatui 300, mikä oli noin 7 % kirjoilla olevis-

ta miesopiskelijoista.397 Vuoden 1941 kesäkuussa 

alkanut jatkosota pysäytti yliopiston säännöllisen 

toiminnan; vain lääketieteellisellä tiedekunnalla 

oli oikeus järjestää kursseja sisätautien klinikal-

la. Tähän vaikuttivat puolustusvoimien tarpeet ja 

niiden kanssa tehty sopimus.398 Rehtorina vuosi-

na 1941–1944 toiminut matematiikan professori 

Rolf Nevanlinna (1895–1980) huolehti yliopiston 

toimintaedellytyksistä sodan aikana.399 Yliopiston 

vararehtori Edwin Linkomies (1894–1963) oli pää-

ministeri vuosina 1943–1944.400 Sodan pitkittyessä 

voimistui käsitys, että yliopiston oli jatkettava toi-

mintaansa. Lukuvuosi 1942–1943 avattiin lokakuun 

puolivälissä. Ilmoittautuneista ylioppilaista (3 600) 

lähes 70 % oli naisia. Myös rintamalla olevat miehet 

osallistuivat jossain määrin opiskeluun saadessaan 

opintolomia ja lyhytaikaisia tenttilomia.401 Oppi-

materiaalien puutetta korvattiin toimittamalla ly-

hyitä, kurssin pääkohdat sisältäviä oppikirjoja. Ke-

säkuun alussa 1944 alkanut suurhyökkäys katkaisi 

opiskelun melkein kokonaan. Suurta menetystä yli-

opistolle merkitsivät talvi- ja jatkosodassa kaatuneet 

yliopiston opettajat, opiskelijat ja virkamiehet, joista 

Helsingin yliopiston kirjoissa oli 1 435 henkilöä.402 

Kirjastot jatkoivat sodan keskellä kirjallisuu-

den ja aikakauslehtien hankintaa mahdollisuuksien 

mukaan. Kirjastokokoelmia evakuoitiin, mikä teetti 

runsaasti työtä mutta ennen kaikkea hankaloitti 

kirjastojen käyttöä. Osa Maatalouskirjaston kirjal-

lisuudesta siirrettiin sodan vaaran takia suojaan 

pääkaupungista jo lokakuussa 1939. Muutamat siir-

toon osallistuneista 30 talkoolaisesta joutuivat jo 

samana päivänä lähtemään reserviharjoituksiin. 

Myöhemmin kirjallisuutta siirrettiin yhdessä HYK:n 

kokoelmien kanssa Satakuntaan. Metsätaloon muut-

tanut Metsäkirjasto sijoitettiin kellarikerroksiin ja 

jatkosodan ajaksi evakuoitiin maaseudulle. Tärkein 

kirjallisuus pidettiin kuitenkin saatavilla.403 

Helsingin pommitus helmikuussa 1944 tuhosi 

yliopiston päärakennuksen juhlasalin ja useat lai-

tokset vaurioituivat.404 Valtaosa päärakennukseen 
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maatalouskirjallisuutta sotasaaliina HYK:n kautta. 

Kirjastonhoitaja Majlis Tulander oli seuraavana luku-

vuotena kaksi ja puoli kuukautta komennettuna so-

tasaalisarkiston työhön.408 Välirauhansopimuksessa 

kaikki sotasaalis määrättiin kuitenkin palautetta-

vaksi Neuvostoliittoon. Helmikuussa 1945 Tudeer 

saattoi ilmoittaa palautuskomitealle, että HYK:n 

hoidossa olleita oli palautettu 3263 laatikkoa 10 

junavaunussa.409 Palautusta helpotti se, että kirja-

kokoelmat tuli säilyttää erillään, eikä niitä saanut 

liittää muihin kokoelmiin. Kyse oli mittavasta so-

tasaalisoperaatiosta, joka kuitenkin nykyisellään 

tunnetaan heikosti. 

Rintamaopiskelua ja kirjastopalveluja 
asemasodan aikana

Opintoja harjoitettiin sodan aikanakin. Yliopiston 

johto, opettajat ja kirjastot pyrkivät eri tavoin tuke-

maan opintojen etenemistä poikkeusoloissa. Rin-

tamaylioppilaiden lomat vaihtelivat kuukaudesta 

kolmeen tai neljään kuukauteen puolustusvoimien 

päätöksen mukaan. Yliopisto lähetti opettajia rinta-

malle ja järjesti opintoneuvontaa. Lisäksi tutkintoja 

uudistettiin, jotta sodan aikaista opiskelua voitiin 

nopeuttaa ja helpottaa.410 

Äänislinnassa annettava opetus nousi yli opiston 

konsistorin keskusteluun asemasodan aikana 

alkuvuodesta 1943 lähtien. Opetus alkoi upseerien 

järjestäminä alkeiskursseina mm. matemaattis- 

luonnontieteellisen osaston aineissa sekä historiallis-

kielitieteellisen osaston vastuulla olevissa aineissa, 

kuten saksan ja latinan pro exercitio-harjoituksina. 

Huomattava osa yliopiston nuoremmista opettajista 

oli rintamapalveluksessa, ja heillä oli kiinnostusta 

opetuksen järjestämiseen. Muun muassa maatalous-

metsätieteellinen tiedekunta järjesti opetusta myös 

Aunuksen radion kautta.411 

sijoitetuista kirjastoista (historiallis-kielitieteellinen, 

lainopillinen ja teologinen seminaarikirjasto) säilyi 

siksi, että ne sijaitsivat päärakennuksen länsisiives-

sä. Yliopiston juhlasalin alla olevaan kellariin evaku-

oidut kirjakokoelmat olivat vaarassa tuhoutua pom-

mituksen seurauksena.405 Tämän jälkeen suurimmat 

evakuoinnit tehtiin HYK:n kokoelmissa, josta 

mm. Fennica-kokoelma ja tärkeimmät ulkomaiset 

aiheryhmät siirrettiin pois Helsingistä. Yliopistolla 

oli evakuointisuunnitelma ja -toimisto huolehtimas-

sa käytännön järjestelyistä. 

Maatalous- ja Metsäkirjasto 
osallistuvat Itä-Karjalan 
sotasaaliskirjallisuuden käsittelyyn

Itä-Karjalasta tuli asemasodan aikana tutkijoi-

den kenttätyömaa. Nämä teemat näkyivät useiden 

alojen tutkimuksessa mutta selkeimpinä maan-

tieteellisessä, maatalous-metsätieteellisessä ja 

kansatieteellisessä tutkimuksessa. Alue kiinnosti 

myös historiantutkijoita ja kielitieteilijöitä. Valtion 

Itä-Karjala-toimikunta koordinoi alueella tehtävää 

tutkimusta, johon osallistui noin sata tutkijaa.406 

Itä-Karjalan hallintoa varten perustetun Itä-Karja-

lan Sotilashallintoesikunnan tehtäviin kuului myös 

alueen kirjastojen ja arkistojen haltuunotto, järjes-

tely ja säilytys. Kirjastoissa ja laitoksissa olevien 

julkaisujen ja arkistolähteiden katsottiin kuuluvan 

sotasaaliiseen. Kokoelmissa oli laajimmillaan yli 

miljoona nidettä ja yli tuhat hyllymetriä arkistoai-

neistoja. Kokoelmien sijoituspaikassa Petroskoin yli-

opistorakennuksessa syttynyt tulipalo (joulukuussa 

1942) tuhosi kuitenkin noin 75 % kirja-aineistoista.407 

Ylikirjastonhoitaja Lauri Tudeerista tuli keskei-

nen asiantuntija suunniteltaessa sotasaaliskirjalli-

suuden käsittelyä ja niiden jakamista tieteellisille 

kirjastoille. Muun muassa Maatalouskirjasto ra-

portoi saaneensa lukuvuotena 1941–1942 venäläistä 
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Naiset vastaavat kirjastojen toiminnasta 

Naisten työpanos laitosten ja kirjastojen tehtävissä 

korostui. Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto olivat 

avoinna lähes koko jatkosodan ajan, vaikka kyseisen 

tiedekunnan laitokset olivat suljettuina tai toimivat 

supistettuina. Tähän vaikutti naisten työpanos, sil-

lä Maatalouskirjaston kirjastonhoitajan Majlis Tu-

landerin lisäksi myös ylimääräinen apulainen sekä 

virastovaratyöntekijät olivat naisia. Kirjastoa pidet-

tiin auki, vaikka käyttö ensimmäisenä sotavuonna 

oli vain viisi prosenttia edellisen lukuvuoden käy-

töstä. Sodan jatkuessa käyttö lisääntyi vuosittain. 

Kirjallisuuden hankintaa ja luettelointia jatkettiin, 

samoin Suomen maataloustieteellisten kirjastojen 

yhteisen korttiluettelon laatimista.417 Kirjastonhoi-

taja osallistui myös Itä-Karjalan Sotilashallinnon 

sotasaalisarkiston työhön. 

Metsäkirjasto oli suljettuna vuonna 1941 kesä-

kuun puolesta välistä lokakuun loppuun mutta sen 

jälkeen se pidettiin avoinna. Kirjasto oli juuri talvi-

sodan alla saanut uudet tilat vuonna 1940 käyttöön 

vihitystä Metsätalosta. Luettelointi- ja järjestelyteh-

täviä hoitivat sotapalveluksesta vapautetut henki-

löt sekä virastovaratyöntekijöiksi määrätyt naiset. 

Metsäkirjaston käyttö oli niukkaa, niinpä henkilöstö 

keskittyi järjestelytehtäviinjabibliografiatyöhön.

Kirjakokoelmat järjestettiin uuden luokittelukaavan 

mukaisesti. Kirjastossa tuotettiin Metsäkirjaston 

osuus Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluette-

losta sekä Suomen osuus metsätieteellisten tutki-

muslaitostenkansainvälisestämetsäbibliografiasta.

Metsätieteiden läheistä yhteyttä Saksan vastaaviin 

alan laitoksin kuvastaa se, että kirjasto tuotti useana 

vuonna luetteloita Berliinin kansainväliselle met-

säkeskukselle.418 Yhteyksiä tiivisti myös aiemman 

kirjastoamanuenssin työskentely Berliinissä sodan 

aikana. Näyttää siltä, että erityisesti ne kirjastot, 

jotka sodan aikana toimivat aktiivisesti opiskelun 

Asemasodan aikana opiskelijoilla oli periaat-

teessa mahdollisuuksia omatoimiseen opiskeluun. 

Opettajat ottivat tenttijöitä vastaan henkilökohtai-

silla vastaanotoilla ja improvisoiduillakin tentti-

mismahdollisuuksilla.412 Ylioppilaskunnan kirjasto 

sekä Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto toimittivat 

kurssikirjalainoja rintamalle. Ylioppilaskunnan kir-

jaston lainaustoiminta oli laajinta: vuoden aikana 

syyskuuhun 1943 tultaessa kirjasto oli toimittanut 

2 000 kirjaa kenttäpostipaketteina, keskimäärin 

3–5 kirjaa päivässä.413 Maatalouskirjastolla oli käy-

tettävissään Rockefeller-säätiön lahjoitus (50 000 

markkaa) erityisesti rintamalla opiskelun tukemi-

seen, ja se lähetti lukuvuonna 1943–1944 rintamalle 

lähes tuhat lainaa, mikä oli noin neljännes kirjas-

ton koko lainausmäärästä.414 Metsäkirjasto joutui 

puolestaan muuttamaan aiempaa toimintapolitiik-

kaansa sodan pitkittyessä. Opiskelijoita oli haluttu 

totuttaa hankkimaan omaa kirjallisuutta, mistä 

syys tä kurssikirjallisuudesta ei annettu kotilainoja. 

Rintamalla opiskelun vaikeudet pakottivat muutok-

siin: kirjasto alkoi 1943–1944 hankkia vaikeimmin 

saatavilla olevia kurssikirjoja rintamaopiskelijoita 

varten. Tueksi saatiin ylioppilasyhdistys Metsämie-

het, joka keräsi tarkoitusta varten metsänhoitajilta 

kirjallisuutta lahjoina tai lainoina. Kirjallisuutta 

myös ostettiin. Metsäkirjastoon koottiin erillinen 

osasto, rintama kirjasto, josta annettiin lainoja vain 

rintamilla opiskeleville.415

Oppimateriaalipulaa helpottivat Rockefeller- 

säätiön apurahat, joita yliopisto päätti käyttää 

”sodan opiskelijoille aiheuttamien vaikeuksien 

lieventämiseksi ensisijaisesti opintoneuvontaan ja 

oppikirjojen hankkimiseen, toisessa sijassa tieteel-

listen laitosten tarpeisiin”. Eri tiedekunnat käyttivät 

niille osoitetut lahjoitusvarat opetuspalkkioihin, 

laitteiden hankintaan tai muihin tarpeisiin. Teologi-

nen ja lainopillinen tiedekunta ohjasivat noin puolet 

saamastaan rahoituksesta seminaarikirjastoilleen.416
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mahdollistamiseksi myös rintamalla, olivat rauhan 

tultua nopeasti valmiita uudistamaan toimintaansa 

ja luomaan uusia palveluja.

Sodan vuoksi suljettuina olivat lukuvuonna 1941–

1942419 ainakin seuraavat humanistis-yhteiskuntatie-

teelliset laitokset ja kirjastot: teologinen ja lainopil-

linen seminaarikirjasto, historiallis-kielitieteellinen 

laitos, psykologian laitos, virolainen, saksalainen 

ja unkarilainen laitos. Kirjastojen vastuuhenkilöt 

olivat sotarintamalla tai muutoin puolustusvoimien 

määräämissä tehtävissä: tuohon aikaan seminaari- ja 

laitoskirjastojen vastuuhenkilöt olivat pääosin mie-

hiä. Seuraavina lukuvuosina yliopiston toiminnan 

käynnistyessä myös kirjastot pidettiin avoimina, 

vaikka niiden käyttö oli vähäistä. Vakinaisen kirjas-

tonhoitajan ollessa sotapalveluksessa, kirjastotyöhön 

palkattiin naisopiskelijoita tai -maistereita. 

Poikkeusolojen palveluja vakinaistetaan 
kirjastojen peruspalveluiksi 

Metsäkirjasto vakiinnutti sodan aikana aloittaman-

sa kurssikirjapalvelut peruspalveluksi sodan päätyt-

tyä. Merkittävä uusi palvelu oli kaukopalvelu. Kun 

kirjalainojen lähettäminen postin kautta osoittautui 

toimivaksi, palvelumallista tuli kysytty peruspalvelu 

myös sodan päätyttyä. Ulkomaisista kirjastoista ti-

lattiin lainaksi tutkijoiden tarvitsemaa kirjallisuutta 

taikorvaavamikrofilmi.Metsäkirjastonuutuusluet-

telo toimitettiin kaksi kertaa vuodessa.420 Maatalous-

kirjasto päätti 1948 ryhtyä toimittamaan kirjalainoja 

postin välityksellä myös maaseudulle. Tarvetta oli, 

sillä kunnankirjastot olivat laiminlyöneet maa talou-

del li sen perus kirjallisuuden hankinnan. Palvelu 

merkitsi uutta avausta ja maanlaajuista mahdolli-

suutta saada tieteellistä erikoiskirjallisuutta käyt-

töön.421 MMT Elsi Ettala, joka toimi Maatalouden 

tutkimuskeskuksessa Pohjois-Savon koeasemalla 

Maaningalla, kuvaa seuraavasti Maatalouskirjaston 

kaukopalvelua, josta hän tuolloin käyttää nimitys-

tä etäispalvelu: ”Maatalouskirjaston etäispalvelu 

on toki arvokasta muillekin kuin tutkimusväelle. 

Maatalousneuvonta ja -opetus samoin kuin yksi-

tyiset viljelijät tarvitsevat uusinta tietoa ja voivat 

sitä maatalouskirjastosta saada. Maatalouskirjaston 

etäispalvelu onkin ollut omalta osaltaan edesautta-

massa maatalouden kehitystä.”422 Opiskelijamäärien 

kasvu näkyi konkreettisesti Maatalouskirjaston käy-

tön moninkertaistumisena423 sodan jälkeen, mikä 

puolestaan loi tarpeen perehdyttää opiskelijoita 

kirjaston käyttöön. Maatalouskirjasto järjesti ensi 

kerran lukuvuonna 1945–1946 tutustumistilaisuuk-

sia kirjastoon nuorille ylioppilaille. Laitosten avuk-

si järjestettiin kiertävä aikakauslehtipalvelu, jossa 

aluksi kahdeksalle laitokselle toimitettiin aikakaus-

lehtien numeroita. Samaan aikaan alettiin koota ja 

jakaa kuukausittain luetteloita uutuushankinnoista. 

Metsäkirjasto aloitti aikakauslehtien kiertopalvelun 

1950. Vastaavat tiedot toimitettiin Tieteellisten kir-

jastojen lisäluetteloon.424 

Kansainvälisiä vaikutteita haettiin sodan pää-

tyttyä kirjastopalvelujen uudistamiseksi. Koulutus, 

opintomatkat ja muiden kirjastojen ratkaisuihin 

tutustuminen kiinnostivat. Suomen tieteellinen kir-

jastoseura toimi aktiivisesti ennen toista maailman-

sotaa ja sen päätyttyä. Kiinnostuksen kohteina olivat 

niin Viro kuin Pohjoismaat. Vaikka sota vaikeutti 

yhteydenpitoa, tieteellisten kirjastojen koulutusta 

valmisteltiin useissa komiteoissa.425 
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väestöryhmille pyrittiin luomaan tasa-arvoisia mah-

dollisuuksia koulusivistyksen avulla. Vuonna 1957 

hyväksyttiin kansakoululaki, joka mahdollisti kun-

nallisten keskikoulujen perustamisen. Oppikoulu-

jen määrä kasvoi tuntuvasti. Seuraavana vuonna 

hyväksyttiin ammattiopetuslaki.426 

Helsingin yliopisto oli sotien välisenä aikana 

Suomen suurin opetus- ja tutkimusinstituutio. 

Vuonna 1940 siellä työskenteli 60 % maan profes-

sorikunnasta. Seuraavana oli Teknillinen korkea-

koulu (14 %) ja kolmantena Åbo Akademi (8 %). 

Kun muissa yliopistoissa jouduttiin paneutumaan 

tutkintoon johtavaan opetukseen, jäi tieteellinen 

jatkokoulutus ja tutkimus ennen kaikkea Helsingin 

yliopiston vastuulle.427

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja koulutus oli-

vat sodan päättymiseen saakka osa historiallis-kie-

litieteellisen osaston oppiaineita mutta ne eriytyivät 

omaksi valtiotieteelliseksi tiedekunnakseen 1945.428 

Samana vuonna perustettiin eläinlääketieteellinen 

korkeakoulu, josta sittemmin tuli Helsingin yliopis-

ton tiedekunta mutta jonka perustamisvaiheetkin 

liittyivät monin tavoin yliopistoon.429 Kasvatustie-

teen merkitys korostui 1950-luvulla ja oppiaineen 

itsenäisyys Helsingin yliopistossa vahvistui, kun 

historiallis-kielitieteelliseen osastoon perustettiin 

 T oisen maailmansodan päättyessä alkoi 

tuhojen korjaaminen. Yliopiston päära-

kennuksen ns. vanha puoli samoin kuin 

tieteellisiä kokoelmia ja kirjallisuutta tuhoutui. Tek-

nillisen korkeakoulun menetykset olivat vielä suu-

rempia, sillä kirjaston tuhouduttua täysin sekä tilat 

että kokoelmat jouduttiin rakentamaan kokonaan 

uudelleen. Sodan aikana poliittista vastuuta kanta-

neet professorit Edwin Linkomies ja T. M. Kivimäki 

saivat vankilatuomion sotasyyllisyysoikeudenkäyn-

neissä. Mittavat sotakorvaukset pakottivat luomaan 

uutta teollisuutta, mikä edellytti myös tietopalve-

lujen uudistumista muun muassa Yhdysvalloista ja 

Englannista omaksutun kirjallisuuspalvelumallin 

mukaisesti. Saksan romahduksella ja raunioitumi-

sella oli monenlaisia vaikutuksia Suomeen. Nopeasti 

valloitettu Itä-Karjala menetettiin. Sotasaaliina eri 

kirjastoihin jaettu kirjallisuus palautettiin valvon-

takomission vaatimuksesta Neuvostoliitolle. Tie-

teellisen viestinnän suunta muuttui dramaattisesti. 

Aiempi tieteen suuri kieli, saksa, alkoi korvautua 

englannin kielellä. Yhdysvaltojen merkitys tieteessä 

kasvoi. 

Englantilaisten Keynesin ja Beveridgen työ-

hön pohjaava aate hyvinvointivaltiosta levisi so-

dan jälkeen laajasti maailmalla. Suomessa kaikille 

Tieteellisten vaikutteiden suunta 
muuttuu jälleenrakennusaikana 
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Opetusministeriö asetti vuonna 1947 ylikirjas-

tonhoitaja Tudeerin (1884–1955) aloitteesta ja hä-

nen johdollaan toimineen tieteellisten kirjastojen 

komitean. Komitean jäsenet olivat arvovaltaisia 

kirjastoalan vaikuttajia.433 Komitea teki laajaa selvi-

tystyötä kirjastoista. Ongelmaksi nähtiin erityisesti 

kirjastojen vähäinen yhteistyö, mistä syystä komitea 

keskittyi yhteistoiminnan kehittämiseen. Esitykset 

vastasivat myös kirjastojen omia tarpeita, sillä kirjal-

lisuuden määrä kasvoi nopeasti, eikä määrärahojen 

niukkuus sallinut riittäviä hankintoja. Mietinnössä 

tehtiin esityksiä keskuskirjastojen, kaukopalvelun, 

vaihtokeskuksen, varastokirjaston, Suomen kansal-

lisbibliografianjamikrofilmauksenkehittämiseksi.

Yhteistyötä johtamaan esitettiin tieteellisten kir-

jastojen neuvostoa. Komitea teki ehdotuksia myös 

kirjastohenkilöstön koulutuksen ja palkkauksen 

kehittämiseksi tilanteessa, jossa päätoimista hen-

kilöstä oli perin niukasti. Laajempia muutoksia 

saatiin aikaan seuraavan vuosikymmenen lopulta 

alkaen. Helsingin yliopiston kannalta merkittävää 

pohdintaa komitea teki arvioidessaan HYK:n ase-

maa kansallis- ja yliopistokirjastona. Keskuskirjas-

toja ja keskittämistä koskevat esitykset olivat osa 

sodan jälkeisiä valtionhallinnon rationalisointi- ja 

tehostamispyrkimyksiä.434 Tieteellisten kirjastojen 

komitea teki perustavanlaatuista työtä kootessaan 

mietintöä varten tilastotietoja 250 kirjastolta, joiden 

tietojen pohjalta Eino Nivanka toimitti ensimmäisen 

Tieteellisten kirjastojen oppaan. Kirjastoilta kerätyt 

tilastotiedot olivat tärkeitä siitäkin syystä, ettei kir-

jastojen tilastotietoja vielä koottu systemaattisesti. 

1940-luvulla oli myös kaksi muuta vaikuttavaa 

komiteaa, joista toinen johti Neuvostoliitto-instituu-

tin ja sen kirjaston perustamiseen (laki 1947 ja asetus 

1948) ja toinen kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen 

perustamiseen Jyväskylän korkeakoulun yhteyteen 

(1957). Seuraavaa vuosikymmentä voidaan kuvata 

toiminnan vakiinnuttamisen aikana, jolloin muun 

kasvatustieteen laitos 1955. Kehitys johti vuon-

na 1974 perustettuun kasvatustieteiden osastoon. 

Vaikka tietotekniikan läpimurto antoi vielä odot-

taa aikaansa, oli vuosi 1960 suunnittelun kannalta 

merkittävä: professori Rolf Nevanlinna toi Helsingin 

yliopiston konsistoriin ehdotuksen matematiikka-

koneesta. Suomessa rakennettu ESKO-kone sijoitet-

tiin samana vuonna yliopiston Laskentakeskuksen 

uusiin tiloihin.430

Kirjastosuunnittelua 
tarvitaan jälleen rakennuksen 
ja palvelu kehityksen tueksi
Kirjastosuunnittelu käynnistyi aktiivisesti 1940-lu-

vun jälkipuoliskolla. Teknillisen korkeakoulun kir-

jaston tuhoutuminen sodassa aiheutti ongelmia pait-

si korkeakoululle myös sotakorvausteollisuudelle. 

Vuonna 1945 asetetun Teknillisen keskuskirjaston 

komitean mietintö valmistui kaksi vuotta myöhem-

min.431 Mietintö nosti vahvasti esille kirjallisuuspal-

velun; sotakorvauksiin liittyvä metalliteollisuuden 

kehitys ja teollisuuden kilpailukyky edellyttivät 

uudentyyppistä palvelua, jonka avulla voitiin koo-

ta, hakea ja analysoida kyseisen alueen tieteellisiä 

julkaisuja. Palvelun merkitys korostui tieteellisten 

lehtien määrän jatkuvasti kasvaessa. Kirjallisuus-

palvelun vaikutteet tulivat ensi sijassa Yhdysval-

loista ja Englannista, usein Ruotsin kautta. Valtion 

Keskuslaboratorio oli luonut kirjallisuuspalvelun jo 

1920-luvulla. Se juurtui sodan jälkeen perustettuun 

Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen. Kirjalli-

suuspalvelun vakiintumista maassa kuvastaa se, että 

vuonna 1947 perustettu Suomen kirjallisuuspalvelun 

seura hyväksyttiin FID:n (Féderation Internationale 

de Documentation) kansalliseksi jäseneksi jo seu-

raavana vuonna.432 
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Amerikka-kirjastojen ja ASLA-ohjelman 
kautta uutta tutkimuskirjallisuutta

Merkittävä tuki Helsingin yliopiston tutkimukselle 

ja kirjastoille tuli Yhdysvalloista. Useat laitokset 

raportoivat ostaneensa anglosaksista kirjallisuutta 

ja tieteellisiä lehtiä ja kartuttaneensa kokoelmiaan 

lahjoitusten turvin. Viisikymmenluvulla yliopiston 

laitosten määrä kasvoi edelleen; useat niistä alkoivat 

koota kirjallisuutta omiin tiloihinsa.437 

Toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat alkoi 

harjoittaa järjestelmällistä julkisuusdiplomatiaa, 

jonka eräänä konkreettisena muotona olivat eri 

maihin perustetut kirjastot. Ensimmäinen Ame-

rikka-kirjasto, Biblioteca Benjamin Franklin, perus-

tettiin American Library Associationin avustuksella 

Mexico Cityyn vuonna 1942. Tämän jälkeen seura-

sivat muut suuret kaupungit, kuten Lontoo, Sydney, 

Johannesburg, Bombay ja Kairo. Suomeen ensim-

mäinen America Center Library perustettiin pian 

sodan päättymisen jälkeen vuonna 1946. Presidentti 

Eisenhowerin virkakaudella Amerikka-kirjastot siir-

rettiin Yhdysvaltain tiedotusviraston alaisuuteen. 

Pysyvän toimipisteen kirjasto sai Helsingissä Kai-

votalosta, jossa se palveli asiakkaita neljäkymmentä 

vuotta. America Center Library vakiinnutti aseman-

sa suomalaisten keskuudessa monipuolisella tarjon-

nallaan: alkuvaiheessa siihen kuuluivat jazz-illat, 

kirjanäyttelyt, kulttuuritapahtumat ja elokuvaillat, 

jotka olivat suosittuja.438 

Yhdysvaltain lähetystön ja yliopiston välisellä 

sopimuksella ARC-kirjasto tarjosi vuosina 1993–

2020 kirjastopalveluja yliopiston tiloissa, aluksi osa-

na HYK/Kansalliskirjastoa, sittemmin yliopiston 

uudessa pääkirjastossa kesäkuuhun 2020 saakka, 

jolloin kirjallisuus integroitiin osaksi yliopiston kir-

jastoa, ja palvelupisteen toiminta päättyi lähetystön 

organisaatiomuutosten seurauksena.439

muassa rakennettiin uusia kirjastotiloja. Opetusmi-

nisteriö asetti vuonna 1954 Tieteellisten kirjastojen 

lautakunnan. Lautakuntaa oli jo edeltänyt epäviral-

linen kirjastojen johtajien muodostama tieteellisten 

kirjastojen neuvosto, jota tarvittiin ASLA-varojen 

jakoon. Komitean statuksen lautakunta sai joulu-

kuussa 1961, kun valtioneuvosto antoi päätöksen 

lautakunnan ohjesäännön vahvistamisesta. Jäse-

nistöä haluttiin laajentaa koko maahan, kun siihen 

lisättiin ”jonkin muun kuin Helsingissä tai Turussa 

sijaitsevan korkeakoulukirjaston kirjastonhoitaja.” 

Uudeksi jäseneksi tuli Jyväskylän yliopiston nuori 

kirjastonjohtaja Eeva-Maija Tammekann, jolla oli 

sittemmin merkittävä rooli tieteellisten kirjastojen 

suunnittelussa.435 

Tieteen paradigmat, 
kirjallisuus ja kirjastokehitys 
suuntautuvat länteen 
Kirjastot olivat sodan aikanakin pyrkineet mahdol-

lisuuksien mukaan ylläpitämään vaihtosuhteita ja 

hankkimaan kirjallisuutta. Tässä tehtävässä oli kui-

tenkin suuria vaikeuksia sodan ja valuuttaongelmien 

vuoksi. Rauhan koittaessa ulkomaiset vaihtosuhteet 

haluttiin mahdollisimman nopeasti elvyttää ja luoda 

uusia. Saksalaisen tieteellisen aineiston saaminen 

heikkeni sodan tuhojen jälkeen oleellisesti. Saksalai-

set akateemiset kirjastot ja niiden luettelot tuhoutui-

vat tai kärsivät merkittäviä vahinkoja: muun muassa 

Hampurin alueella yliopistokirjastot menettivät 50 

% kokoelmistaan. Tuhoutuneiden kokoelmien kor-

vaamista vaikeutti antikvariaattien häviäminen.436
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amerikkalainen osapuoli edellytti, että kirjavalinta 

ja kirjallisuuden jako organisoidaan Suomen päässä. 

Alkuvaiheessa Tudeerin tukena toimi Korkeakoulu-

jen rehtorikomitean kirjallisuusjaosto. ASLA-varojen 

jakamista varten koottiin epävirallinen tieteellisten 

kirjastojen neuvosto, jonka esitysten mukaan varat 

jaettiin. Kokonaisuudessaan lahjoitusten arvo oli 

650 000 dollaria. ASLA-varat muodostivat noin 40 

% HYK:n kirjallisuuden hankintavaroista 1950-lu-

vun alkupuolella. Juuri tuohon aikaan tieteellisen 

kirjallisuuden tarve oli myös suurinta, kun omia 

mahdollisuuksia ulkomaisen kirjallisuuden han-

kintaan oli niukasti. ASLA-varat toivat uudenlais-

ta kirjallisuutta lukuisten tieteellisten kirjastojen 

kokoelmiin. Suhteellinen osuus väheni kirjastojen 

rahoituksen parantuessa.444 

Rehtorinkertomuksiin annettujen tietojen 

perusteella Helsingin yliopiston kirjastot tulivat 

ASLA-ohjelmaan eri tahtiin.445 Valtiotieteellisen 

tiedekunnan vastaperustettu seminaarikirjasto, 

historiallis-kielitieteelliseen laitokseen perustettu 

Amerikka-instituutti, eräät lääketieteellisen tie-

dekunnan klinikat ja laitokset sekä Maatalous- ja 

Metsäkirjasto olivat mukana ensimmäisten joukossa 

1950–1951. Vaikka aineiston pohjalta ei suoraan 

voida nimetä aktivoivia tekijöitä, nämä kirjastot 

olivat muita paremmin informoituja muun muas-

sa seuraavista syistä. Sodan jälkeinen siirtyminen 

angloamerikkalaiseen tutkimussuuntaukseen oli 

huomattavaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

alalla. Valtiotieteellisen tiedekunnan nuoret tutki-

jat olivat erityisen kiinnostuneita amerikkalaisesta 

kirjallisuudesta, ja yhteistyö kirjaston ja tutkijoiden 

välillä oli aktiivista. Jo edellä on mainittu professori 

Jutilan toiminta Washingtonissa kirjalahjoitusten 

puolesta. Useilla lääketieteen klinikoilla ja laitok-

silla oli muualla yliopistossa toimiva sivutoiminen 

kirjastonhoitaja, muun muassa kirurgisen sairaalan 

ja naistenklinikan kirjastoissa silloinen FM Jorma 

Yhdysvaltojen vaikutus suomalaisiin yliopistoi-

hin ja kirjastoihin voimistui edelleen viisikymmen-

luvulta alkaen. Kyse ei ollut pelkästään hyvänteke-

väisyydestä.440 ASLA-ohjelma (Amerikan Suomen 

lainan apurahat) 1950–1967 tunnetaan Yhdysvallois-

sa nimellä Public Law 265, 81st Congress. Yhdysval-

tain senaatti sääti kyseisen lain elokuussa 1949, ja 

kirjallisuutta Suomeen alettiin saada jo seuraavana 

vuonna. ASLA-Fulbright-ohjelman tutkijavaihtoon 

liittyvän sopimuksen solmiminen sen sijaan vii-

västyi muutamalla vuodella. Ohjelman taustalla oli 

jo aiemmin mainittu Suomen tunnollisuus niiden 

lainojen takaisin maksussa, joita vastaitsenäistynyt 

ja sisällissodan kokenut maa oli saanut Yhdysval-

loista. Myönteistä mielikuvaa Suomesta vahvisti 

edelleen ”talvisodan ihme”, joka nosti Suomen kan-

sainväliseen tietoisuuteen. Vaikka Yhdysvaltojen 

kirjasto-ohjelma tuki ennen kaikkea niitä Euroopan 

maita, jotka kuuluivat Yhdysvaltojen sodanaikaisten 

liittolaisten joukkoon, myös Suomi hyväksyttiin 

samaan ryhmään, vaikka se oli ollut yhteistyössä 

Saksan kanssa.441 

Ylikirjastonhoitaja Lauri Tudeer oli keskeinen 

vaikuttaja lahjoitusten koordinoinnissa. Hänellä 

oli jo ennen sotaa yhteyksiä Amerikkaan, erityisesti 

American Library Association (ALA)-kirjastojärjes-

töön ja Kongressin kirjastoon. Hän myös järjesteli 

ALA:n suunnittelemia kirjastonhoitajien opintomat-

koja Yhdysvaltoihin. Onnekasta kirjastojen kannalta 

oli myös se, että Suomen Washingtonin lähetystö K. 

T. Jutilan johdolla oli valmis toimimaan kirjasto-

asiassa. Suurlähettilääksi vuonna 1945 nimitetyllä 

professori Jutilalla oli kymmenen vuoden kokemus 

Maatalouskirjaston esimiehenä.442 Merkittävä vaiku-

tus lahjoitusten organisoinnissa oli myös Karl-Eme-

rik Olsonilla, joka oli HYK:n palveluksessa ennen 

opiskeluaan ja työskentelyään Yhdysvalloissa.443 

ASLA-ohjelma vahvisti osaltaan myös suo-

malaisten kirjastojen välistä yhteistyötä, sillä 
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Library School. Toisen maailmansodan jälkeen eri 

puolilla Eurooppaa heräsi kiinnostus kirjasto-opin-

toihin Yhdysvalloissa. Saksalaiset kirjastonhoitajat 

saivat opintomatkoillaan Yhdysvaltoihin perinteisiä 

malleja muuttavia vaikutteita kirjastojen jälleen-

rakennustyössä. Saksalaiset yliopistokirjastot oli-

vat painottaneet laajojen kokoelmien keskeisyyttä, 

mistä syystä kokoelmat jouduttiin sijoittamaan 

pääosin suljettuihin varastotiloihin. Amerikkalai-

nen kirjastorakentaminen suosi puolestaan avoimia 

asiakkaiden käytössä olevia kokoelmatiloja ja asia-

kaspalvelun keskeisyyttä.448 

Myös suomalaisille tarjoutui mahdollisuus opis-

kella Yhdysvalloissa. Kirjasto-opintoja siellä suoritti-

vat ainakin seuraavat kirjastonhoitajat: Hilkka Kaup-

pi, Sinikka Koskiala, Matti Liinamaa, Marjatta Okko, 

Emerik Olsoni, Leena Pettil, Kyllikki Ruokonen, 

Ritva Sievänen-Allen, Eila Wirla ja Elin Törnudd.449 

Opintomatkoja tekivät muutkin, muun muassa Yli-

oppilaskunnan kirjastoa johtanut Kaarlo Lausti.450 

Asiakkaiden kirjastopalvelua tehostettiin Yhdysval-

loissa myös ottamalla käyttöön tietotekniikkaa. Kun 

tietotekniikka alkoi vallata kirjastopalveluja, suoma-

laisten USA-opintomatkat yleistyivät entisestään. 

Amerikkalaiset vaikutteet ulottuivat niin aka-

teemisten kirjastopalvelujen kehittämiseen kuin 

kirjasto- ja informaatiotutkimuksen vahvistami-

seen Suomessa. Tampereen yliopistoon 1970-luvulla 

luodun uuden oppiaineen vt. professoreista Sinikka 

Koskiala ja Ritva Sievänen-Allen olivat opiskelleet 

Yhdysvalloissa, samoin kuin professorin virkaan 

vuonna 1977 nimitetty Marjatta Okko.451 Olsonia ja 

Liinamaata lukuun ottamatta Amerikassa opiskel-

leet olivat naisia. Heistä tuli alan uudistajia, jotka 

alkoivat muuttaa saksalaisen mallin mukaista tie-

teellistä kirjastoa uuteen suuntaan. Useat heistä 

kiinnostuivat kansainvälisestä yhteistyöstä ja saivat 

tehtäviä alan järjestöissä ja luottamuselimissä. Nais-

ten osuus kirjastojen johtotehtävissä lisääntyi.452 

Vallinkoski, joka samaan aikaan oli HYK:n ama-

nuenssi. Vallinkosken jälkeen kirurgisen sairaalan 

kirjastoa hoiti joitakin vuosia Ylioppilaskunnan 

kirjastonhoitaja FM Kaarlo Lausti (1904–2002), 

joka omassa kirjastossaan oli aktiivinen ASLA-va-

rojen hakija.446 

Jo parina seuraavana vuonna ASLA-kirjallisuut-

ta saivat oikeustieteellinen seminaarikirjasto sekä 

useat matemaattis-luonnontieteellisten laitosten 

kirjastot: ensimmäisinä fysiikan laitoksen kirjasto, 

biokemian, meteorologian ja perinnöllisyystieteen 

laitokset. Useat matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan laitokset saivat ASLA-aineistoa vielä 

1959–1960, samoin osa lääketieteellisen tiedekun-

nan klinikoista ja laitoksista. Teologisen tiedekun-

nan kirjasto hyötyi ASLA-varoista vasta 1950-luvun 

lopulla. Tiedekunnan yhteydet saksalaisiin yliopis-

toihin olivat vahvat, eikä amerikkalaisella kirjalli-

suudella ollut samaa kysyntää kuin useissa muissa 

tiedekunnissa. Kirjastolla ei myöskään ollut pysyvää 

kirjastonhoitajaa ennen vuotta 1962. Pysyvimpiä AS-

LA-aineistojen saajia 1950–1960 olivat valtiotieteel-

linen seminaarikirjasto ja Amerikka-instituutti.447

Kirjasto-opinnot Yhdysvalloissa 
valmistavat tieteellisten kirjastojen 
johtotehtäviin

ASLA-Fulbrigt-ohjelmalla oli tieteellisen kirjalli-

suuden hankintatuen lisäksi toinen tavoite: mah-

dollistaa tutkijastipendien avulla opiskelu ja tutki-

javierailut sopimusmaiden välillä. Yliopistokirjastot 

tulivat huomattavasti myöhemmin amerikkalais-

ten vaikutteiden piiriin kuin yleiset kirjastot, jot-

ka Pohjoismaissa ja Suomessa saivat vaikutteita jo 

vuosisadan alussa. Kirjastoalan yliopistotasoista 

koulutusta Yhdysvalloissa oli mahdollista saada 

tuntuvasti aiemmin kuin Suomessa; erityisen tun-

nettu oli vuonna 1920 perustettu Chicago Graduate 
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Idän suhteita vahingoittava kirjallisuus 
kielletään 

Oman lukunsa rauhan tultua muodostivat ns. kiel-

letyt kirjat, Neuvostoliitolle vihamielinen kirjalli-

suus, joka ei enää sopinut yleiseen tietoisuuteen. 

Kirjakaupat saivat listan poistettavista teoksista, 

kirjastoille sen sijaan annettiin ohje käyttää har-

kintaa aineistoa poistettaessa. Sotakirjallisuus ja 

sotia edeltävää aikaa käsittelevä historiallinenkin 

kirjallisuus joutuivat yleisissä kirjastoissa usein kiel-

lettyjen kirjojen listalle. Muun muassa Itä-Karja-

lan ja Inkerin maantiedettä ja kulttuuria käsitelleet 

teokset, samoin näihin alueisiin liittyvät kartat ja 

karttalehdet kuuluivat puhdistettavaan aineistoon. 

Sensuuri koski myös oppikirjoja. Valvontakomission 

määräyksestä ja oikeusministeriön aloitteesta pois-

tettiin vuosina 1944–1946 yleisön ulottuvilta, kir-

jakaupoista ja kirjastoista Neuvostoliitolle vihamie-

liseksi katsottua kirjallisuutta. Kansalliskirjaston 

ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm arvioi kiinnostavassa 

väitöskirjassaan Kielletyt kirjat (2000), että yleisistä 

kirjastoista poistettiin yli 30 000 nidettä ja 1 700 

nimekettä. Kirjallisuutta varastoitiin eri paikkoihin, 

kuten kirjastojen ns. myrkkykaappeihin.455 

Tieteellisissä kirjastoissa kokoelmasiirtoja tar-

vittiin vähemmän kuin yleisissä kirjastoissa, sillä 

huomattava osa kokoelmista oli suljetuissa varas-

toissa. Tällainen oli tilanne FT Hanna Kuusen mu-

kaan myös Ylioppilaskunnan kirjastossa. Mahdol-

lisesti vain kortit poistettiin lainaajien saatavilta ja 

palautettiin sen jälkeen, kun opetusministeriö antoi 

1958 ohjeen palauttaa kielletty kirjallisuus takaisin 

kokoelmiin. Ylioppilaskunnan kirjastossa oli kuiten-

kin runsaasti sellaista kirjallisuutta, joka oli muiden 

kirjastojen poistolistoilla. Erityisesti 1930-luvun 

heimoaatteen ja isänmaallisen ylioppilasliikkeen 

innoittamana tällaista kirjallisuutta oli hankittu 

kokoelmiin.456

Ritva Sievänen-Allenista kehkeytyi lääketie-

teellisen kirjastopalvelun uudistaja. Matti Liinamaa 

sovelsi amerikkalaisten kirjastojen palvelumalleja 

toimiessaan 1970-luvun alkuvuosina Ylioppilaskun-

nan kirjastossa. Hänen johdollaan kirjaston suljet-

tuja kokoelmia muutettiin asiakkaiden avoimeen 

käyttöön amerikkalaisten college-kirjastojen tyy-

liin. Myös lainausrutiineja yksinkertaistettiin. Ko-

koelmien käyttökelpoisuutta pyrittiin helpottamaan 

jakamalla ne uudempaan ”elävään kokoelmaan” ja 

vanhempaan ”kuolleeseen varastoon”.453 Liinamaan 

vaikutus tieteellisiin kirjastoihin oli mittava niin 

hänen useiden johtamistehtäviensä vuoksi, kuin 

niiden lukuisten suunnitteluryhmien kautta, 

joissa hän osallistui atk-järjestelmätyöhön sekä 

organisaatio- ja tilasuunnitteluun, vain muutamia 

mainitakseni. Matti Liinamaa on kuvannut aikaansa 

Yhdysvalloissa kirjoituksessa Kuinka minusta tuli 

kirjastonhoitaja (2013):

Toinen harjoittelujaksoni kesti kaksi vuotta, ke-

sään 1956. Se päättyi, kun sain ASLA-stipendin 

lukuvuodeksi 1956–57 maineikkaan University 

of Chicagon Graduate Library Schooliin. Nämä 

olivat viimeisiä vuosia, jolloin Amerikkaan mat-

kustettiin laivalla, puolisen sataa stipendiaat-

tia yhtenä ryhmänä. Nämä hajotettiin New 

Yorkissa ehkä kuukauden pituiselle orientoitu-

miskurssille ulkomaisille opiskelijoille. Kolmen 

muun suomalaisen kanssa pääsin Bennington 

Collegeen, yhteen Uuden Englannin maineik-

kaista tyttökouluista. … Graduate Library 

School perustettiin 1920-luvulla ensimmäisenä 

korkeakoulutason kirjastokouluna, yrityksenä 

saada tunnustetuksi, että kirjastonhoito on aka-

teeminen ammatti, profession, ei lyhyellä har-

joituksella hallittavissa oleva vocation. Koulun 

pyrkimyksenä oli kasvattaa kirjastonjohtajia.454 
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tieteellistä toimintaa. Yhdysvaltojen ohjelmallinen 

apu kirjallisuuden saannissa ja koulutuksen tarjon-

nassa nopeutti niin suomalaisten kuin muidenkin 

eurooppalaisten yliopistojen ja yliopistokirjastojen 

toipumista sodasta. Suomen tunnollisuus aiemman 

valtionvelan maksussa tuotti hyviä tuloksia, samoin 

kuin Rockefeller-säätiön lahjoitukset yliopistolle. 

Anglosaksisen tutkimuksen hyödyntämistä hidasti 

kuitenkin erityisesti varttuneemman professorikun-

nan vaillinainen englannin kielen taito.

Valtiotieteelliseen 
tiedekuntaan perustetaan 
seminaarikirjasto 1950
Valtiotieteiden seminaarikirjasto perustettiin vii-

meisenä seminaarikirjastoista viisi vuotta tiede-

kunnan perustamisen jälkeen. Kirjaston syntyä on 

kuvattu välttämättömyydeksi, jolla oli vahva tilaus. 

Taustalla olivat yhteiskuntatieteiden voimakas nousu 

sotien jälkeen niin Suomessa kuin kansainvälises-

ti ja kokonaan uudenlaiset tutkimusmenetelmät, 

joihin vaikutteita saatiin Yhdysvalloista. Uusia 

virkoja perustettiin tuohon aikaan eniten juuri 

yhteiskuntatieteisiin.461

Kirjaston perustamista vauhditti sekä tutkijoi-

den ilmaisema tarve, että historiallis-kielitieteelli-

sen osaston halu päästä eroon uuden tiedekunnan 

palveluista. Historiallis-kielitieteellinen osasto esitti 

jo pari vuotta tiedekunnan perustamisen jälkeen 

oman seminaarikirjaston perustamista. Syinä olivat 

historiallis-kielitieteellisen laitoksen tilanpuute ja 

halu keskittyä omiin oppiaineisiin sen sijaan, että 

varoja käytettäisiin ”vieraitten aineiden kirjallisuu-

den hankkimiseen”.462

Valtiotieteellinen tiedekunta totesi kuitenkin 

marraskuussa 1947 pidetyssä kokouksessaan, ettei sil-

lä ollut ”lähimmässä tulevaisuudessa” minkäänlaisia 

Neuvostoliiton vaatimuksesta ei vain poistettu 

kirjallisuutta, sitä saatiin myös lahjoituksina. Yliop-

pilaskunnan kirjasto sai jatkuvasti Neuvostoliiton 

suurlähetystöstä ja Suomi-Neuvostoliitto-seurasta 

lahjoituksia 1950–1960-luvuilla. Lahjoituksia tuli 

myös jakautuneen Saksan molemmin puolin.457 

1970-luvulla kirjalahjoituksia tieteellisiin kirjas-

toihin tuli muun muassa Kiinasta, Romaniasta ja 

Pohjois-Korean lähetystöistä. Valtiotieteellisen tie-

dekunnan kirjastoon saatiin hienosti koviin kansiin 

painettuja Kim Il Sungin kirjalahjoituksia. Osa kir-

joista sijoitettiin hyllyyn saataville, osa varastoon. 

Osaa runsaista lahjoituksista käytettiin opiskelija-

boksien hyllyköissä komean ulkoasun vuoksi. Muis-

teluiden mukaan opiskelijat löysivät niille käyttöä 

myös sängyn jalkojen kohottajina.458 

Tieteellisissä kirjastoissa noudatettiin yleensä 

intellektuaalisen vapauden periaatetta, jonka mu-

kaan keskeistä kirjallisuutta otettiin kokoelmiin 

poliittisista suuntauksista riippumatta. Joissakin 

kirjastoissa noudatettiin kuitenkin rajaavampaa po-

litiikkaa piilottamalla poliittisesti julistava aineisto 

varastoon ja antamalla sitä vain tutkimuskäyttöön. 

Tutkimus- ja opetushenkilökunnan näkemyksillä oli 

luonnollisesti merkittävä vaikutus kirjallisuuden 

valintaan.459 

Tieteellisen viestinnän suunta muuttui dra-

maattisesti. Aiempi tieteen suuri kieli, saksa, alkoi 

korvautua englannin kielellä jo siksi, ettei sodan 

runtelemalla maalla ollut entisiä mahdollisuuksia 

tieteellisen kirjallisuuden tuottamiseen. Perinteiset 

yhteydet Saksan yliopistoihin joutuivat uudelleen 

arvioitaviksi. Professori Marjatta Hietala on artik-

kelissaan Tutkijat ja Saksan suunta (2006) selvit-

tänyt suomalaisten tutkijoiden Saksan yhteyksiä ja 

tapahtumia sodan jälkeen.460  

Yhdysvaltojen merkitys tieteessä kasvoi. Mer-

kittäviä saksalaisia tiedemiehiä oli 1930-luvulta al-

kaen siirtynyt Yhdysvaltoihin, mikä vahvisti siellä 
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Vaikka perusteoksia oli saatu muun muassa Suomen 

Gallupin kautta Suomeen, teoreettisia ja metodo-

logisia ongelmia käsittelevää kirjallisuutta ei ollut 

yliopiston kirjastoissa. Opinnäytteen tekijä joutui 

haalimaan aineistoa eri puolilta sanomalehtiartik-

kelit mukaan luettuina. Allardt totesi, ettei historial-

lis-kielitieteellisen osaston seminaarikirjastossa eikä 

myöskään yliopiston kirjastossa ollut lainkaan uutta 

sosiologiaa, ei myöskään toisen maailmansodan 

jälkeen etualalle nousseita sosiologian klassikoita. 

Valtio-opin ja kansantaloustieteen oppiaineiden 

kirjallisuus oli kovin vanhentunutta. Yhteiskunta-

tieteellisten kirjojen hankkiminen julkisin varoin 

sodanjälkeisessä, sotakorvausten hallitsemassa 

Suomessa oli perin hankalaa.464

Valtiotieteellisen tiedekunnan seminaarikirjasto 

aloitti toimintansa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 

mahdollisuuksia oman kirjaston perustamiseen. Jo 

tilojen vähäisyys teki tämän vaikeaksi. Tiedekunta 

anoi yliopistolta 200 000 markan määrärahaa vuo-

den 1949 budjettiin kirjallisuuden hankkimiseksi his-

toriallis-kielitieteelliseen laitokseen. Tilanne kuiten-

kin muuttui niin, että maaliskuussa 1949 tiedekunta 

päätti kokouksessaan perustaa kirjaston nimeltään 

Valtiotieteellinen seminaarikirjasto.463

Oman seminaarikirjaston tarvetta korostivat 

nuorten tutkijoiden kokemat vaikeudet. Toisen 

maailmansodan jälkeen tehtyä uusinta tutkimusta 

ei ollut saatavilla Helsingin yliopiston kirjastoissa. 

Professori Erik Allardt (1925–2020) kuvasi omia 

kokemuksiaan nuorena graduntekijänä ennen val-

tiotieteellisen seminaarikirjaston perustamista. 

Allardt oli päättänyt kirjoittaa gradututkielmansa 

mielipidemittauksen menetelmistä ja ongelmista. 

Valtiotieteellinen tiedekunta perustettiin 1945 ja seminaarikirjasto viisi vuotta myöhemmin. Kuvassa valtio-
tieteellisen tiedekunnan promootiokulkue 1956. Valokuvaaja: U. A. Saarinen. kuvalähde: museovirasTo,  
CC By 4.0.
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Brotheruksen468 yksityiskirjastosta saatiin 1 200 ni-

dettä ja poliittisen historian professori E. K. Osmon-

salon469 lahjoituskokoelma käsitti 2 200 nidettä.470 

Lahjoituksia saatiin niin yksityishenkilöiltä, tieteel-

lisiltä seuroilta ja yliopistoilta kuin myös kirjastoilta. 

Professorien lahjoitukset kartuttivat merkittävällä 

tavalla kirjaston kokoelmia. Myös opiskelijajärjes-

töt, kuten Kannunvalajat, lahjoittivat hankkimansa 

kokoelman seminaarikirjastolle.471

Kirjastonprofiilialkoinopeastimuuttuanuorten

tutkijoiden edellyttämään suuntaan, kun erityisesti 

Amerikkaan muuttaneet tutkijat ja Yhdysvalloissa 

vaurastuneet suomalaiset lahjoittivat kirjallisuut-

ta.472 Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja seminaa-

rikirjastossa oli nähtävissä sodan jälkeinen tieteen 

suuntautuminen Yhdysvaltoihin. Seminaarikirjasto 

oli ensimmäisiä ja aktiivisimpia ASLA-varoilla saa-

tavan amerikkalaisen kirjallisuuden hankkijoita. 

Esimerkiksi vuonna 1953 hankintakirjaan mer-

kityistä 900 niteestä noin 150 saatiin ASLA-oh-

jelman tuella. Tätä edesauttoi kirjastonhoitajan 

tiivis yhteistyö nuorten tutkijoiden kanssa: hän 

pyysi heiltä jatkuvasti kirjaehdotuksia, jotta ko-

koelmiin saataisiin uusinta yhteiskuntatieteellistä 

tutkimusta. Muun muassa professori Erik Allardt 

lähetti kirjaehdotuksia opiskellessaan Yhdysvallois-

sa 1953–1954 Harvardin ja Columbian yliopistois-

sa.473 Schaumanin aikana alkaneella ASLA-tuella oli 

osaltaan vaikutusta uuden yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen syntyyn. Nuorten tutkijoiden työn 

tulosta olivat uudet suomenkieliset alan oppikirjat, 

joista kehkeytyi sittemmin alan klassikoita, kuten 

Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka 1961, 

Erik Allardtin Yhteiskunnan rakenne ja sosiaali-

nen paine 1966 ja Erik Allardtin ja Paavo Littusen 

Sosiologia 1972. 

Kirjasto alkoi alusta alkaen koota myös tiede-

kunnan pro gradu -tutkielmat kirjaston kokoel-

miin. Niitä lainattiin ahkerasti kirjaston lukusaliin. 

1950. Nuori tiedekunta ei tyytynyt sivutoimiseen 

kirjaston hoitoon, kuten vanhemmat teologinen ja 

lainopillinen seminaarikirjasto, vaan anoi konsisto-

rilta kirjastonhoitajan toimen perustamista. Vaikka 

päätösasiakirjoissa käytetään kirjastonhoitajan kä-

sitettä, kyseessä ei ollut kirjastonhoitajan pysyvä 

virka, vaan käytännössä kirjastoamanuenssin toimi. 

Tointa haki neljä henkilöä. Tiedekunta esitti 

konsistorille FK Henrik Schaumanin (1916–1996) 

määräämistä tehtävään 1.4.1950 lukien. Perus-

teluna oli useiden vuosien kokemus tieteellisessä 

kirjastossa HYK:ssa.465 Tiedekunta noudatti maa-

talous-metsätieteellisen tiedekunnan ja historial-

lis-kielitieteellisen osaston mallia ammatillisesta 

kirjaston hoidosta. Asiaan saattoivat vaikuttaa myös 

tutkijoiden yhteydet amerikkalaisiin yliopistoihin, 

joissa kirjastonhoitajan ammatti oli vakiinnutettu 

akateemisen koulutuksen kautta. Kirjaston perusta-

misvuonna käynnistyi ASLA-ohjelma ja julkaistiin 

tieteellisten kirjastojen komitean ehdotus kirjas-

topalvelujen keskittämisestä. Seminaarikirjaston 

toiminta vakiintui, kun valtiotieteellinen tiedekunta 

vahvisti kirjaston järjestyssäännön 28.10.1950. Kir-

jaston käyttöoikeus oli valtiotieteellisen tiedekunnan 

opettajilla, virkamiehillä ja opiskelijoilla, sekä kirjas-

tonhoitajan myöntämänä muilla tiedon tarvitsijoilla. 

Kirjastonkäyttäjä (opettajia ja virkamiehiä lukuun 

ottamatta) tarvitsi opettajan suosituksen ja hänen 

tuli maksaa lukukausimaksu.466 Kansleri vahvisti 

kirjaston ohjesäännön 30.12.1950.467 

Historiallis-kielitieteellinen laitos luovutti 

uudelle kirjastolle kansantaloudellisen osaston-

sa kokoelmat, johon kuului noin 2 500 nidettä. 

Niistä 800 tilastokirjallisuuden nidettä siirrettiin 

tilastotieteelliselle laitokselle ja 200 nidettä van-

hentunutta kirjallisuutta poistettiin. Jo ennen pe-

rustamista uusi seminaarikirjasto oli saanut kaksi 

laajahkoa lahjoitusta edesmenneiltä professoreilta: 

yleisen valtio-opin professorina toimineen K. R. 
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hän hoiti dekaanin tehtävää useita vuosia ja oli yli-

opiston toinen vararehtori 1950–1958 eläkkeelle 

siirtymiseen saakka. Tämän jälkeen hän toimi vielä 

vuosien ajan Åbo Akademin kanslerina.480 

Kuten muutkin seminaarikirjastot, valtiotieteel-

linen seminaarikirjasto keskittyi aluksi ohjesäännön 

mukaan oman tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden 

palveluun sekä seminaaritöiden tekijöiden tueksi. 

Useita kymmeniä vuosia kirjasto toimi käsikir-

jaston tavoin, josta opiskelijat saivat vain yö- ja 

viikonloppulainoja.481 

Tilastotieteellinen laitos perustettiin jo ennen 

seminaarikirjastoa, vuonna 1947. Laitos alkoi alusta 

alkaen koota Suomen ja Pohjoismaiden tilastojulkai-

suja mutta myös alan oppikirjoja. Tilastotieteellisen 

laitoksen toimintaa kuvattiin 1950-luvun rehtorin-

kertomuksissa sekä kirjastona että tilastotiedettä 

ja muita aineita lukevien opiskelijoiden neuvonta-

toimistona. Tämän lisäksi ulkopuoliset järjestöt 

ja yksityishenkilöt saivat apua tilasto-ongelmien 

ratkaisussa. Valtiotieteellisen seminaarikirjaston 

kokoelmista siirrettiin tilastotieteellinen kirjallisuus 

laitoksen yhteyteen, joten tilastotieteen kirjasto jäi 

alusta alkaen erilliseksi valtiotieteellisestä seminaa-

rikirjastosta. Erillisen tilastotieteellisen laitoksen 

kirjaston perustamista puolsi ilmeisesti tilastotie-

teen tieteellisiin aikakaussarjoihin painottunut jul-

kaisukäytäntö. ASLA-varat hyödyttivat 1950-luvun 

jälkipuoliskolla myös laitoksen kirjastoa.482

Valtiotieteiden uusien laitosten perustamisen 

myötä niihin alettiin koota myös käsikirjastoja. 

1960-luvun puolivälissä käsikirjaston toiminnasta 

raportoivat tilastotieteen lisäksi kansantaloustieteen 

laitos, osuustoimintaopin laitos, sosiaalipsykologian 

laitos sekä talous- ja sosiaalihistorian laitos.483 

Asiasanakortiston laatiminen aloitettiin, samoin 

käyttäjien koulutus. Tiedekunta määräsi seminaa-

rikirjaston hoitajan FM Schaumanin pitämään suo-

menkielisen ja ruotsinkielisen luennon ylioppilaille 

kirjastoista ja niiden käytöstä.474  

Schaumanin luoma yhteistyömalli näyttää vai-

kuttaneen seminaari- ja sittemmin tiedekuntakir-

jaston toimintaan kokonaisuudessaan. Schaumanin 

kyvykkyydestä kirjastonhoitajana kertoo se, että 

kuusi työvuotta valtiotieteellisessä seminaarikir-

jastossa pätevöittivät hänet Eduskunnan kirjaston 

ylikirjastonhoitajan tehtävään, missä tehtävässä 

hän toimi yli kaksikymmentä vuotta osallistuen 

myös kirjastoalan valtakunnallisiin suunnittelu-

tehtäviin.475 Schaumanin jälkeen kirjastoamanuens-

siksi valittiin FM Alf Krohn (1913–1959), joka voit-

ti Paavo Lammisen äänestyksessä niukasti äänin 

5–4.476 Krohn pystyi kuitenkin hoitamaan tehtävää 

vain pari vuotta. Krohnin kuoleman jälkeen tointa 

määrättiin hoitamaan FM Liisa Birgitta Tommo-

la, kunnes toimi täytettäisiin pysyvästi. Tommola 

oli hoitanut kyseistä tointa jo alkuvuoden Krohnin 

sairausloman aikana.477 

Seminaarikirjaston ensimmäiseksi esimieheksi 

määrättiin huhtikuussa 1950 kansantaloustieteen 

professori H. E. Pipping (1895–1975).478 Pippingillä 

oli omaa kokemusta kirjastotyöstä, mistä oli hyötyä 

uuden kirjaston ohjesäännön ja toiminnan suunta-

viivojen valmistelussa. 479 Maisteritutkinnon jälkeen 

Hugo Pipping oli työskennellyt HYK:n palveluksessa 

1917–1929 aluksi ylimääräisenä amanuenssina, sit-

temmin nuorempana alikirjastonhoitajana. Kirjas-

totyöhön häntä kannusti eno Edvard Westermarck, 

joka itsekin oli uransa alkupuolella palvellut kir-

jastossa. Pipping toimi myös Tieteellisten seurain 

kirjaston amanuenssina kuusi vuotta. Väitöskirjan 

valmistuminen 1928 käänsi uran tieteellisiin tehtä-

viin. Pipping oli Helsingin yliopiston kansantalous-

tieteen professori vuosina 1941–1958, minkä lisäksi 
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Professorien seminaari- 
kirjastoista kirjastoammattilaisten 
tiedekunta kirjastoiksi

 Pysyvien virkojen saaminen kirjastoihin 

käynnistyi hitaasti. Asetuksella peruste-

tun ensimmäisen kirjastonhoitajan viran 

sai historiallis-kielitieteellinen laitos vuonna 1936. 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sai vaki-

naistettua alkuaan amanuenssin tehtävänä alkaneet 

kirjastonhoitajan virat 1950-luvulla. Useimpiin mui-

hin tiedekuntiin kirjastonhoitajan virka perustettiin 

vasta 1960-luvulla.  

Kirjastonhoitaja historiallis-
kielitieteelliseen kirjastoon 
1936 
Sivutoimisesti historiallis-kielitieteellistä kirjastoa 

yhteensä 15 vuotta hoitanut professori Oiva Tuulio 

anoi vapautusta tehtävästä vuoden 1935 alusta lu-

kien. Osasto päätti äänestyksen jälkeen puoltaa eron 

myöntämistä helmikuun 1 päivästä lukien. Samana 

vuonna päättyi myös 30 vuotta esimiehenä toimi-

neen professori Knut Tallqvistin kausi.484 Avoimeksi 

tulleeseen amanuenssin tehtävään määrättiin sano-

tun laitoksen apulaisamanuenssi FM Onni Urban 

Nyström ja apulaisamanuenssin tehtävään FM Niilo 

Elo. Tehdessään konsistorille esitystä amanuenssin 

tehtävän hoidosta, osasto esitti amanuenssinviran 

muuttamista ”yleisen kirjaston nuoremman alikir-

jastonhoitajan virkaa vastaavaksi viraksi” ja apulai-

samanuenssin tehtävän muuttamista vakinaiseksi 

amanuenssinviraksi. Perusteluna oli kirjakokoel-

mien voimakas lisääntyminen, mistä syystä laitos 

tarvitsi lisää henkilöstöä.485 

Kirjastonhoitajan virka ja amanuenssin tehtävä 

perustettiin asetuksella (Asetus 17.1.1936/45) seuraa-

van vuoden alusta lukien.486 Uusi kirjastonhoitajan 

virka sidottiin sekä pätevyyden, että palkkauksen 

osalta yliopiston pääkirjastoon (HYK). Viranhalti-

jallatuliollafilosofiankandidaatintutkintojavä-

hintään kuuden kuukauden harjoittelu HYK:ssa. 

Hänen tuli osoittaa omaavansa sellainen kielitaito ja 

ne tiedot kirjasto-opissa, jotka HYK:n johtosäännön 

mukaan vaadittiin amanuenssiksi otettavalta. Pe-

rustamisvaiheessa säädettiin, että palkkaus vastasi 

HYK:n nuoremman alikirjastonhoitajan palkkaus-

ta.487 Palkkaustason määrittely liian alhaiseksi alkoi 

huolestuttaa jo muutaman vuoden päästä. Kirjaston 

esimies professori Eino Kaila totesi palkankorotu-

sesityksessään, että kirjastonhoitaja oli suurehkon 

laitoksen johtajan asemassa mutta palkkauksen 
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1946 alusta lukien. Saman vuoden lopulla hänet 

nimitettiin kyseiseen virkaan.494

Vaikka Jorma Partasella oli sekä pätevyys kirjas-

tonhoitajan virkaan, että kokemusta viran hoidosta, 

hän jäi kahden muun hakijan taakse viran tullessa 

hakuun. Hänen lisäkseen virkaa hakivat HYK:ssa 

yli kymmenen vuotta työskennellyt FT Erik Oscar 

von Kraemer ja FM Sulo Haltsonen (1903–1973), 

joka oli jo saanut painatusluvan väitöskirjalleen. 

Sulo Haltsonen oli harjoitellut venäläisessä kirjas-

tossa, palvellut hyvällä menestyksellä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kirjastossa ja perehtynyt ul-

komaisiinkirjastoihin.Haltsosenbibliografisten

ansioiden katsottiin olevan ylivoimaisia muihin 

hakijoihin verrattuna, minkä lisäksi hänen kirjal-

linen tuotantonsa oli laaja. Osasto esitti konsisto-

rille Haltsosen nimittämistä virkaan.495 Haltsosen 

virkakausi kesti vuoteen 1952, jolloin hänet valittiin 

paremmin palkattuun virkaan HYK:n slaavilaisen 

osaston esimieheksi. Hän toimi myös Helsingin yli-

opiston suomalaisen ja slaavilaisen oppihistorian 

dosenttina 1962–1972.496 

Hänen jälkeensä kirjastonhoitajana toimi vuo-

sina 1952–1959 FM Nils Hjalmar Berndtson (1910–

1984), joka siirtyi kirjastonhoitajaksi Tieteellisten 

seurain kirjastoon. Vuosina 1960–1975 kirjaston-

hoitaja oli FL Aino Hentinen, joka siirryttyään ope-

tustehtäviin toimi vuosina 1974–1991 Venäjän kielen 

ja kirjallisuuden lehtorina.497 Vuosina 1975–1983 

kirjastonhoitajana toimi FK Kaarina Kivikataja 

(1920–2002). Hän oli aloittanut kirjastotyön HYK:s-

sa muun muassa ylikirjastonhoitajan sihteerinä. 

Vuonna 1960 hänestä tuli historiallis-kielitieteelli-

sen laitoksen amanuenssi. Kirjastonhoitajan viran-

sijaisena hän toimi useaan otteeseen, kunnes sai 

nimityksen virkaan 1975.498 Vuonna 1985 virkaan 

valittiin FM Marja-Leena Strandström (1939–2014), 

jonka aikana kirjastonhoitajan virka muutettiin 

suhteen samassa asemassa kuin ”Yleisen kirjaston 

neljännen asteen virkamiehet”. Viran muuttaminen 

vastaamaan vanhempaa alikirjastonhoitajaa osoit-

tautui hankalaksi, sillä esimies joutui osaston tuella 

palaamaan siihen uudelleen.488

Kirjastonhoitajan viran ainoa hakija oli FM Ur-

ban Nyström, joka oli harjoitellut kolme lukukautta 

HYK:ssa ja jolla oli amanuenssitutkinto. Hän oli jo 

perehtynyt historiallis-kielitieteellisen laitoksen ko-

koelmiin ja palveluihin toimiessaan muutamia vuo-

sia apulaisamanuenssina.489 Sivutoimisesti kirjastoa 

hoitaneen professori Tuulion mukaan kyseessä oli 

”äärimmäisen huolellinen ja tarmokas kirjastomies”, 

jolla oli erinomainen kielitaito. Nyström nimitettiin 

kirjastonhoitajaksi 1936 huhtikuun alusta lukien. 

Amanuenssin pysyvään tehtävään nimitettiin saman 

vuoden toukokuun alusta lukien FM Jorma Parta-

nen, jolla useaan muuhun hakijaan verrattuna oli 

parempi kirjastoammatillinen osaaminen.490 

Historiallis-kielitieteellisen kirjaston järjestystä 

ja hallintaa tehostettiin palkkaamalla ovenvartija 

valvomaan tiloja ja ehkäisemään kirjojen luvatonta 

vientiä. Opettajien henkilökohtaisten avainten jär-

jestelmästä luovuttiin samaan aikaan.491 Kokoelmien 

käytettävyyttä parannettiin laatimalla asiasanaluet-

telo (tuolloinen termi oli iskusanaluettelo) Suomen 

ja Skandinavian historian osastojen kirjallisuudesta, 

mihin tarkoitukseen laitos sai erillisrahoitusta.492 

Perinne tieteellisen työn ja kirjastotyön yhteen-

kuuluvuudesta säilyi päätoimisen viran jälkeenkin. 

Kirjastonhoitaja Nyström oli useaan otteeseen virka-

vapaana muutamia kuukausia kerrallaan valmistel-

lessaan romanistiikan alaan kuuluvaa väitöskirjaa, 

jonka osasto hyväksyi vuonna 1940.493 Sijaisena oli 

amanuenssi Partanen. Nyström tuli toimineeksi 

historiallis-kielitieteellisen laitoksen kirjastonhoita-

jana kymmenen vuotta ennen kuin hänet määrättiin 

hoitamaan ranskan kielen lehtorin virkaa vuoden 
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seminaarikirjasto.504 Nimi tiedekuntakirjasto vah-

vistettiin johtosäännöissä. 

Uudistukset merkitsivät taitekohtaa erityisesti 

lainopillisen ja teologisen tiedekunnan kirjastoille. 

Nuorimmalle tiedekunnalle muutos ei ollut yhtä 

merkittävä, sillä se oli jo ottanut askeleita samaan 

suuntaan. Uudistusta voi pitää merkittävänä, sil-

lä sen kautta professorien perustamat ja yleensä 

sivutoimisesti hoidetut seminaarikirjastot siirtyi-

vät vakiintuneille yliopistokirjastoille tyypilliseen 

toimintamalliin. Kirjastot saivat kanslerin vahvis-

taman johtosäännön, jossa määriteltiin vastuut ja 

velvoitteet. Kirjaston perustehtävistä vastasivat näi-

hin tehtäviin koulutetut ja harjaantuneet akateemi-

sen koulutuksen saaneet henkilöt. Johtosäännössä 

määriteltiin myös ensi kertaa pätevyysvaatimuk-

set tiedekuntien kirjastojen hoitajille. Tiedekunnan 

omien tieteenalojen tuntemus ei enää riittänyt vaan 

tarvittiin myös kirjastoalan tuntemusta. 

Onko muutosten ajoittumiseen 1960-luvun al-

kuun löydettävissä erityisiä syitä? Sellaisina voidaan 

pitää tieteellisten kirjastojen suunnittelun voimis-

tumista ja kirjastotilojen parannuksia. Porthanian 

laitosrakennuksen valmistuminen 1957 avasi semi-

naarikirjastoille aiempaa paremmat mahdollisuudet 

kehittää kokoelmiaan ja palvelujaan. Siihen tarvit-

tiin kuitenkin päätoimista henkilökuntaa. Portha-

niasta saivat uudistilaa historiallis-kielitieteellisen 

kirjaston lisäksi oikeustieteellinen ja valtiotieteelli-

nen seminaarikirjasto. Historiallis-kielitieteelliseen 

kirjastoon oli perustettu kirjastonhoitajan virka ja 

amanuenssin tehtävä jo 1936. Nils Berndtson oli 

tuolloin järjestyksessä jo kolmas kirjastonhoitaja. 

Kirjastojen ja tiedekuntien fyysinen läheisyys hel-

potti mallien ottamista toisten toiminnasta. Por-

thanian valmistuminen paransi myös teologisen 

seminaarikirjaston oloja, kun se sai käyttöönsä oi-

keustieteellisen seminaarikirjaston tilat yliopiston 

päärakennuksessa. Kirjastovirkojen määrittelyä 

kirjastonjohtajan viraksi,499 ja humanistinen tiede-

kunta kokosi laitoskirjastonsa tiedekuntakirjastoksi.

Kirjastonhoitajan virat 
kolmeen tiedekuntaan 
1960-luvulla
Virkojen perustamisen toinen aalto käynnistyi laino-

pillisessa tiedekunnassa, kun kirjastoa koskevas-

sa johtosäännössä määriteltiin kirjastonhoitajan 

pätevyysvaatimukset helmikuussa 1960.500 Valtio-

tieteellisessä tiedekunnassa vastaava muutos astui 

voimaan saman vuoden kesäkuussa. Viimeisenä 

viran perustamisesta päätettiin teologisessa tiede-

kunnassa kaksi vuotta myöhemmin.501

Seminaarikirjastojen nimi muutettiin tiedekun-

takirjastoiksi alkuaan valtiotieteellisen tiedekunnan 

esityksestä. Tiedekunta oli ehdottanut muutosta 

jo 1950-luvulla. Kun tiedekunta oli uudistamassa 

johtosääntöä, kirjaston nimestä jouduttiin äänes-

tämään. Muutosesitys tiedekuntakirjastoksi voitti 

äänin 5–4. Tiedekunta teki esityksen konsistoril-

le uudesta johtosäännöstä ja nimen muutoksesta 

maaliskuussa 1960.502 Ennen johtosäännön hy-

väksymistä konsistori tiedusteli lainopillisesta ja 

teologiselta tiedekunnalta halukkuutta vastaavaan 

muutokseen. Lainopillinen tiedekunta keskusteli 

asiasta useassa kokouksessaan, sillä kirjaston esi-

mies professori Ellilä ehdotti väljempää muotoilua, 

joka tukisi yliopistollisten erikoiskirjastojen kehittä-

mistä. Ellilä esitti nimiä valtiotieteellinen kirjasto, 

teologinen kirjasto ja oikeustieteellinen kirjasto tai 

oikeuskirjasto. Tiedekunta kannatti Ellilän esittä-

mää nimimuotoa mutta oli valmis hyväksymään 

myös tiedekuntakirjasto-nimen.503 Teologinen tie-

dekunta hyväksyi muutoksen perustelunaan, että 

uusi nimi vastasi paremmin kirjaston tehtävää kuin 
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teki ajankohtaiseksi myös HYK:n kirjastovirkojen 

kelpoisuusehtojen uudistus 1961.505 

Tieteellisten kirjastojen suunnittelu oli käynnis-

tynyt 1950-luvulla. Tieteellisten kirjastojen komitea 

suositti kirjastopalvelujen keskittämistä rationali-

sointisäästöjen aikaan saamiseksi. Keskittämiseh-

dotukset liittyivät sodan jälkeiseen valtionhallin-

non tehostamispyrkimyksiin, jotka nähtiin myös 

kirjastoissa tarkoituksenmukaisiksi.506 Tieteellisen 

kirjallisuuden määrä kasvoi, mikä edellytti koordi-

naatiota kirjallisuuden hankinnassa. Käytännössä 

kuitenkin kirjallisuutta hankittiin entistä useampiin 

paikkoihin, kun humanistis-yhteiskuntatieteellisiin 

tiedekuntiin muodostettiin 1950-luvulta lähtien yhä 

uusia oppiaineita ja laitoksia, jotka alkoivat koota 

oman erityisalansa kirjallisuutta käsikirjastokseen. 

Tarvittiin työnjaon selkeyttämistä. Työnjakokysy-

mykset nousivat vahvasti esille muun muassa kon-

sistorin 1950-luvulla käynnistämän lääketieteen 

keskuskirjastotoimikunnan valmistelutyössä.507 

Vaikutteita saatiin tuolloin myös Yhdysvalloista. 

Opintomatkat ja stipendiopiskelu toivat tieteellisiin 

kirjastoihin amerikkalaisen kirjastokoulutuksen 

innoittamia nuoria kirjastoammattilaisia.508 

Kansleri vahvisti johtosäännöt lainopillisen tie-

dekunnan, teologisen tiedekunnan ja valtiotieteelli-

sen tiedekunnan kirjastoille.509 Säännöissä määri-

teltiin kirjaston johtamisjärjestelmä, joka perustui 

esimiehen ja kirjastonhoitajan työnjakoon. Kirjaston 

johtajana toimi edelleen professoriesimies, jonka 

tehtävänä oli valvoa kirjaston toimintaa, esittää 

kirjastoa koskevat asiat tiedekunnalle ja hyväksyä 

laskut. Oleellinen muutos oli toimintaa johtavan kir-

jastonhoitajan vakinainen virka, johon kuului vastuu 

kirjaston kehittämisestä ja käytännön toiminnasta. 

Kyse oli tuntuvasta muutoksesta, jossa kirjastotyö 

katsottiin siinä määrin erikoistuneeksi tehtäväksi, 

että sen hoitoon tarvittiin oma päätoiminen virkan-

sa, joka voitiin näin rinnastaa opetushenkilökunnan 

virkoihin.510 Kirjastonhoitajan viran vakiinnutta-

minen toi mukanaan myös mahdollisuuden lisätä 

muuta kirjastohenkilökuntaa 1960-luvun jälkipuo-

liskolta lähtien, jolloin yliopistojen virkarakennetta 

korjattiin korkeakoulujen kehittämislain turvin. 

Kirjastonhoitajan pätevyysvaatimuksissa oli 

joitakin tiedekuntakohtaisia eroja. Lainopillisen 

seminaarikirjaston johtosäännössä (25.2.1960) 

kirjastonhoitajan pätevyysvaatimuksiin kuului la-

kitieteen lisensiaatin tutkinto sekä riittävä pereh-

tyneisyys kirjastotyöhön tieteellisessä kirjastossa. 

Valtiotieteellinen tiedekunta kytki viran pätevyys-

vaatimukset muita tiedekuntakirjastoja selkeämmin 

HYK:n tasoon. Virkaan valittavalla tuli olla valtio-

tieteen kandidaatintutkinnon tai siihen verrattavan 

tutkinnon lisäksi vähintään viiden vuoden palvelu 

suurehkossa tieteellisessä kirjastossa sekä muissa 

suhteissa HYK:n amanuenssilta vaadittava tai siihen 

verrattava pätevyys kirjastotyöhön.511 Teologinen tie-

dekunta puolestaan edellytti teologian kandidaatin 

taifilosofiankandidaatintutkintoataivastaavaa

tutkintoa, hyvää perehtyneisyyttä kirjastotyöhön 

tieteellisessä kirjastossa sekä riittävää teologisen 

kirjallisuuden tuntemusta.512 

Tiedekuntien väliset erot voidaan liittää sii-

hen, miten kirjastoja oli hoidettu tai hoidettiin 

parhaillaan. Näyttää siltä, että tiedekunnat ottivat 

vaikutteita HYK:n pätevyysvaatimuksista erilaisin 

painotuksin. Oikeustieteellisen tiedekunnan vaati-

mus muita korkeammasta oppineisuudesta heijasti 

tiedekunnassa vallinnutta tapaa hoitaa kirjastoa. 

Aiemmat sivutoimiset kirjastonhoitajat olivat har-

voja poikkeuksia lukuun ottamatta lisensiaatteja, 

tohtoreita tai apulaisprofessoreita. Alan tuntemusta 

pidettiinkin tehtävässä keskeisempänä kuin kirjas-

to-opintoja, joihin edellytettiin ”riittävää perehtynei-

syyttä”. Valtiotieteellinen tiedekunta oli rekrytoinut 

ensimmäisen kirjastoamanuenssinsa HYK:sta hyvin 

kokemuksin; kirjastonhoitajan pätevyysvaatimukset 
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tehtävää kymmenisen vuotta ennen eläkkeelle jää-

mistään 1970-luvun alussa. Kirjaston amanuenssin 

virkaan nimitettiin FM Liisa Birgitta Tommola.515 

Paavo Lamminen jäi eläkkeelle 31.7.1971. 

Konsistorin julistettua viran haettavaksi, sitä 

hakivat VTL Heimer Lindström ja VTK Hilkka Sisko 

Niemelä. Hakijoista jouduttiin äänestämään, sillä 

osa professoreista kannatti korkeamman oppiarvon 

omaavaa Lindströmiä, kun taas osa piti Niemelän 

kirjastonhoidollista kokemusta ja oman kirjaston 

tuntemusta ensisijaisena. Valituksi tuli Nieme-

lä äänin 8/5.516 Hilkka Sisko Niemelä. sittemmin 

Lamminen (1927–2017) oli Maatalouskirjastossa 

työskennellessään kiinnostunut valtiotieteellisen 

oppiaineista. Hän ehti toimia viisi vuotta tiedekun-

takirjaston Franzeniaan siirretyn osaston (sosiaa-

litieteiden kirjasto) vetäjänä ennen valintaansa tie-

dekuntakirjaston johtoon. Paavo Lammisen kanssa 

avioitunut, tarmokas Hilkka Sisko Lamminen johti 

kirjastoa kuusitoista vuotta.517

haluttiin pitää suuren yliopistokirjaston tasoa vas-

taavina. Teologinen tiedekunta puolestaan määritteli 

vaatimukset kirjastoammatillisesta pätevyydestä 

väljemmin kuin valtiotieteellinen tiedekunta. 

Valtiotieteellisen tiede-
kunnan kirjaston kehitys 
vauhdittuu
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastoon perustet-

tu amanuenssin virka muutettiin kirjastonhoitajan 

viraksi vuonna 1960.513 Kirjastonhoitajan virkaan 

valitulla FM Paavo Lammisella (1907–1980) oli vaa-

dittava pätevyys: olihan hän työskennellyt HYK:n 

amanuenssina seitsemän vuotta ja suorittanut myös 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun kirjastotutkinnon. 

Paavo Lamminen oli tuolloin parikymmentä vuotta 

vanhempi kuin Schauman tämän aloittaessa se-

minaarikirjaston johtamisen.514 Lamminen hoiti 

Tiedekuntien ja niiden kirjastojen vä-
linen yhteydenpito saattoi olla varsin 
tiivistä ja monimuotoista. Ajatusten 
vaihdon ja yhteistyön kehittyminen 
vuosien mittaan läheiseksi on näh-
tävissä halauksessa, jolla sosiologian 
professori Erik Allardt kiittää valtio-
tieteellisen tiedekunnan kirjastonjoh-
tajaa Hilkka-Sisko Lammista tämän 
eläkejuhlassa 1987. Kuva: Eero Piirai-
nen. kuvalähde: helsingin yliopisTon 
kirjasTo. valTioTieTeellisen Tiedekun-
nan kirjasTon kuvakokoelma.
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samassa kirjastossa.519 VTM Pentti Rautiaisen nimi-

ke suunnittelija heijasti kirjastolaitoksen voimakasta 

suunnitteluaaltoa ja valtiotieteellisen tiedekunnan 

kirjaston valmiutta uudenlaiseen tehtävärakentee-

seen.520 Kirjasto oli haluttu työpaikka myös alan 

opiskelijoiden keskuudessa. Osasta kehkeytyi kir-

jastoalan asiantuntijoita, kuten esimerkiksi tieto-

asiantuntija Eeva Peltosesta, osasta taas professo-

reita, kuten Jussi Pakkasvirrasta ja Ossi Rahkosesta 

Helsingin yliopistoon taikka Markku Lonkilasta 

Jyväskylän yliopistoon.521 

Hilkka-Sisko Lammisen siirtyi eläkkeelle syys-

kuussa 1987. Kirjastonhoitajan virkaan haki neljä 

henkilöä. Valintaryhmä, johon kuuluivat dekaani, 

varadekaani ja kirjaston esimies professori Hannu 

Valtiotieteellisestä seminaarikirjastosta muo-

toutui toimelias kohtaamispaikka. ”Kaikkien kirjas-

tossa työskentelevien oletettiin olevan kiinnostunei-

ta niin Elina Haavio-Mannilan perhetutkimuksista 

kuin Paavo Seppäsen televisioesiintymisistä kuin 

Arto Noron luennoista. Noilta ajoilta ovat perustie-

tämyksemme yhteiskuntatieteiden suuntauksista ja 

tutkijoista aina viinimieltymyksiä myöten”, muis-

telivat sittemmin tutkijoina ja kirjastonjohtajina 

toimineet Tuula Laaksovirta ja Maria Forsman.518

Kirjaston henkilökuntarakennetta kehitettiin 

asiantuntijapainotteiseksi 1970-luvulla, kun kirjas-

toon saatiin alikirjastonhoitajan ja suunnittelijan 

vakanssit. VTK Terttu Turunen aloitti nuorempana 

alikirjastonhoitajana 1974 ja toimi koko työuransa 

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 40-vuotisjuhlassa 1990 otetussa kuvassa kolme kirjaston kehityk-
seen vaikuttanutta henkilöä. Vasemmalla kirjaston ensimmäinen amanuenssi (1950–1957) Henrik Schau-
man, oikealla kirjaston esimiehenä 1969–1973 toiminut professori Matti Leppo ja keskellä juhlia emännöinyt 
kirjastonjohtaja Marja-Liisa Harju Khadr. Schauman siirtyi sittemmin johtamaan Eduskunnan kirjastoa.  
kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. valTioTieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma.
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edes tohtorintutkinto valtiotieteissä ei korvannut 

johtosäännössä määriteltyä kirjastotyön kokemusta. 

Marja-Liisa Harju-Khadrista tuli henkilökuntansa 

osaamista arvostava kirjastonjohtaja, jonka yliopisto 

palkitsi Hyvä esimies -palkinnolla (1999).523 

Tiedekuntakirjaston esimieheksi nimitettiin 

1960käytännöllisenfilosofianprofessoriJaakko

Hintikka (1929–2015). Hän työskenteli tuolloin useat 

kevätkaudet Yhdysvalloissa, muun muassa Stanfor-

din yliopiston professorina virkavapaana omasta 

virastaan. Tästä syystä kirjaston esimies vaihtui-

kin lukukausittain. Kansantaloustieteen professori 

Lauri O. af Heurlin (1913–1977) toimi vastaavina 

kevätlukukausina kirjaston esimiehenä. Tämän 

Soikkanen, esitti FM Marja-Liisa Harju-Khadrin 

valintaa. Valinnan perustana oli kirjaston johto-

sääntö (16.6.1960), jossa edellytettiin kirjastossa 

edustettavina olevien alojen tuntemusta ja vähintään 

viiden vuoden kirjastotyön kokemus. Hakijoista ai-

noana Harju-Khadr täytti kaikki vaatimukset. Työs-

kentely valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa 

vuodesta 1975 alkaen oli perehdyttänyt hänet niin 

alan kirjallisuuteen kuin kyseisen viran tehtäviin. 

Hänellä oli myös kokemusta HYK:ssa työskentelystä 

ja monipuolinen kielitaito. Tiedekunta päätti esittää 

konsistorille Marja-Liisa Harju-Khadrin nimittä-

mistä virkaan 1.2.1988 lukien.522 Tieteelliset ansiot 

eivät ohittaneet kirjastoammatillista pätevyyttä, 

Kirjastojen niukoista neliöistä muodostui monitoimitiloja, kuten tästä Franzenian työhuoneesta, joka oli 
yhdistetty palvelutoimisto, kokoelmatila ja sosiaalitila. Työhuoneessa olivat referenssijulkaisut ja lähellä 
valvotut kokoelmat, lukusalikurssikirjat ja gradut. Kortistolaatikon alla keiteltiin kahvia, jota tarjottiin vaki-
asiakkaillekin. Työhuoneesta kehittyi informaatiopalvelujen ja mielipiteiden vaihdon forum. Kuvassa vasem-
malta sosiaalipolitiikan opiskelija Jukka Isopuro, kirjastolaiset Terttu Turunen ja Eeva Peltonen, sekä sosiolo-
gian laitoksen assistentti Seppo Pöntinen. Kuvaaja: Eero Piirainen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. 
valTio TieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma. Kuva on julkaistu Jukka Kortin tutkimuksessa 
Valtaan ja vastavirtaan 2020, 217. 
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jälkeenesimiehinätoimivatkäytännöllisenfiloso-

fianprofessoriJussiTenkku (1917–2005), yleisen 

valtio-opin professori Ilkka Heiskanen (1935–2019) 

sekä pisimmän aikaa sosiaalihistorian professori 

Hannu Soikkanen (1930–2020).524 Helsingin yli-

opistossa ja Yhdysvalloissa tieteellisen uransa teh-

nyt professori Jaakko Hintikka lahjoitti sittemmin 

henkilökohtaisen kirjastonsa ja arkistonsa Helsingin 

yliopistolle vuonna 2012. Järjestetty kokoelma avat-

tiin yliopiston uudessa pääkirjastossa viisi vuotta 

myöhemmin.525 

Valtiotieteellinen seminaarikirjasto sai melko 

pian toimintansa aloittamisen jälkeen tilat Port-

hanian toisesta kerroksesta. Samassa kerroksessa 

oli dekaanin huone ja tiedekunnan kokoushuone, 

joka iltaisin ja iltapäivisin oli laudatur- ja lisensi-

aattiseminaarien kokoustilana. Kirjasto oli varsin 

epämuodollisesti opettajakunnan käytössä kaik-

kina vuorokauden aikoina.526 Sosiaalitieteet koko-

elmineen ja kirjastopalveluineen siirrettiin Kallion 

kaupunginosaan Yhteiskunnalliselta korkeakoululta 

vapautuneeseen Franzeniaan 1966. Tietoasiantunti-

ja Eeva Peltonen on kuvannut Franzenian kirjaston 

ja tutkijoiden tiivistä keskusteluyhteyttä kahvitte-

luineen hyödylliseksi molemmille osapuolille. Kir-

jastoväki tutustui laitosten opettajien, tutkijoiden 

mutta myös useiden vakioasiakas-opiskelijoiden 

tutkimusaiheisiin ja osasi poimia teokset ja artikke-

lit, joista kyseiselle tutkijalle tai opiskelijalle oli tie-

teellistä hyötyä.527 Samankaltainen läheisyys omiin 

asiakkaisiin leimasi tiedekunta- ja laitoskirjastoja 

muissakin tiedekunnissa. Vuonna 1980 valtiotieteel-

linen tiedekunta pääsi muuttamaan Porthaniasta 

Aleksanterinkatu 7:n kiinteistön yläkerroksiin yli-

opiston vuokrattua tilat Helsingin Säästöpankilta. 

Toiminta Franzeniassa säilyi tuolloin ennallaan. 

Samoin laitosten, kuten tilastotieteen laitoksen kir-

jasto säilyivät laitosten tiloissa tiedekuntakirjaston 

muutoista huolimatta. 

Oikeustieteellisen tiede-
kunnan kirjastoa hoidetaan 
kirjastonhoitajan ja 
esimiehen yhteistyöllä
Lainopillinen seminaarikirjasto oli toiminut 50 

vuotta ennen muutosta tiedekuntakirjastoksi. Opis-

kelijoiden aloitteesta syntyneen kirjaston kokoelmat 

karttuivat niukasti 1930–1940-luvuilla. Kirjasto 

toimi 1930-luvun lopulta alkaen yliopiston päära-

kennuksen ylimmässä kerroksessa, mistä se pääsi 

muuttamaan vastavalmistuneeseen Porthaniaan. 

Kirjasto oli kehittymässä seminaarikirjastosta 

alansa tieteelliseksi erikoiskirjastoksi erityisesti, 

kun lukuisat merkittävät lahjoitukset rikastuttivat 

kirjastossa käytössä olevaa aineistoa.528 

Vuonna 1960 kirjaston kokoelmat olivat kasva-

neet noin 30 000 niteeseen. Merkittävä osuutensa 

tähän oli niillä sivutoimisilla kirjastonhoitajilla, 

joista sittemmin tuli alansa professoreita. Kirjasto 

oli saanut vuosien mittaan runsaasti lahjoituksia. 

Lahjoituksista on mainittu muun muassa profes-

sorien Lauri Cederberg, Bertil Sjöström ja Allan 

Serlachius-Särkilahti sekä ministeri Rafael Erich-

in ja kansleri Antti Tulenheimon arvokkaat koko-

elmat. Lisäksi kirjasto sai osan professori Kaarlo 

Kairan kirjastoa ja huomattavat lahjoitukset Kus-

taa Hiekan säätiöltä, professori Erik Castrénilta ja 

korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä toi-

mineen Hugo Rautapään perikunnalta. Merenkul-

kuneuvos Werner Hacklinin Säätiö ja Outokumpu 

Oy lahjoittivat rahaa meri- ja vesioikeudellisen 

kokoelman hankkimiseen.529

Kirjastonhoitajan virka perustettiin tammikuus-

sa 1960 annetulla asetuksella (13/60).530 Kirjaston-

hoitajan virkaa haki kaksi henkilöä, joista tiede-

kunta esitti LaL, VTK Kauko Sipposen (1927–2019) 

nimittämistä.531 Konsistori nimitti hänet virkaan 

maaliskuussa 1960.532 Sipponen toimi tehtävässä 
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Opiskelua oikeustieteen seminaarikirjastossa 1950-luvun alussa, jolloin se sijaitsi yliopiston päärakennuk-
sessa. Kuvaaja: Yrjö Lintunen. kuvalähde: helsingin yliopisTomuseo.

Ylioppilas Liisa Wecksell, sittemmin 
Kortekangas aloitti virastoapulaisena 
lainopillisessa seminaarikirjastossa. 
Varanotaarin tutkinnon suoritettuaan 
hän sai 1960-luvulla pysyvän ali-
kirjastonhoitajan viran ja toimi useaan 
otteeseen tiedekunnan kirjastonhoita-
jan viransijaisena vuosina 1969–1981. 
Kuvassa Liisa Kortekangas ja professori 
Heikki Ylikangas, kirjaston esimies 
vuosina 1980–1981. kuvalähde: hyka. 
oikeusTieTeellisen Tiedekunnan  
kirjasTon kuvakokoelma.
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Arvovaltaisia vieraita oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston 50-vuotisjuhlassa Porthanian lehtisalissa 
19.10.1960. Ensimmäisellä rivillä opetusministerinä 1953–1954 toiminut A. Salminen, rehtori E. Linkomies ja 
prof. K. A. Sipilä. Toisella rivillä VT Sohlberg, prof. I. Anttila, prof. B. Palmgren, prof. Olsson ja dekaani A. Rekola. 
Takana selin tiedekunnan ensimmäinen kirjastonjohtajaksi nimitetty LaL Kauko Sipponen. kuvalähde: hyka. 
oikeusTieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma.
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silloinen alikirjastonhoitaja sittemmin oikeuskansle-

ri Paavo Nikula sai tehtäväkseen kirjastonkäytön op-

paan laatimisen (1970). Henkilöstön ja asiakkaiden 

työ tehostui myös laitteiden avulla. Monistuslaite 

helpotti luettelokorttien valmistamista ja valoko-

piokone asiakkaiden työskentelyä. Myös kirjaston 

määrärahat kasvoivat.539

Lainopillisen seminaarikirjaston, sittemmin 

tiedekuntakirjaston, esimiehinä sodan jälkeen toi-

mivat hallinto-oikeuden professori Veli Merikoski, 

prosessioikeuden professori Tauno Tirkkonen, pro-

sessioikeuden professori Tauno Ellilä, prosessioi-

keuden professori Jouko Halila, oikeushistorian ja 

roomalaisen oikeuden professori Heikki Ylikangas 

ja professor i kommunalrätt och kommunal ekonomi 

Tore Modeen sekä siviilioikeuden professori Juhani 

Wirilander.540 Professori Merikoskella ja professori 

Ellilällä oli pitkäaikainen kokemus sivutoimisen 

kirjastonhoitajan tehtävästä, mikä antoi heille muita 

paremmat edellytykset esimiestehtävään. 

Varatuomari Tauno Ellilästä (1907–1975) tuli 

lainopillisen seminaarikirjaston hoitaja 1941, jolloin 

hänen prosessioikeuden assistentuurinsa päättyi. 

Hän toimi tehtävässä sivutoimisesti vuoteen 1953 

hoitaen samalla tiedekunnassa assistentin ja apu-

laisprofessorin tehtäviä ja pari vuotta vielä saatuaan 

nimityksen prosessioikeuden professuuriin vuonna 

1951. Tämän jälkeen tiedekunta määräsi hänet se-

minaarikirjaston esimieheksi, missä tehtävässä hän 

toimi kaksikymmentä vuotta eläkkeelle jäämiseen 

saakka. Ellilää kuvataan huumorintajuiseksi savo-

laiseksi mutta myös alansa merkittäväksi opetta-

jaksi. Ellilän kiinnostusta tiedekuntaa laajempaan 

kirjastoyhteistyöhön osoittaa hänen toimintansa 

yliopiston laitoskirjastotoimikunnan puheenjohtaja-

na (1967–1969) ja hänen arvostava suhtautumisensa 

kirjastoalan asiantuntemukseen.541 

Ellilän esimieskausi oli erityisen pitkä, mistä 

syystä hänen työuransa kuvastaa kiinnostavalla 

kuutisen vuotta.533 Hänen seuraajansa oli LaL Juhani 

Wirilander (1935–2015), joka väitteli oikeustieteen 

tohtoriksi vuonna 1979. Vaikka Wirilander muodol-

lisesti oli viranhaltija viisitoista vuotta, hän hoiti 

virkavapaana useaan otteeseen siviilioikeuden ja 

maa- ja vesioikeuden apulaisprofessorin ja professo-

rin tehtäviä. Hän toimi siviilioikeuden professorina 

1983–1990 ja sen jälkeen korkeimman oikeuden 

oikeusneuvoksena eläkkeelle jäämiseen saakka. Ju-

hani Wirilander oli useita vuosia tiedekuntakirjaston 

esimies ja Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsen.534 

Vuonna 1961 vakinaistettiin myös nuoremman 

alikirjastonhoitajan toimi535, johon nimitettiin pa-

rikymmentä vuotta kirjastoapulaisena toiminut ja 

varanotaariksi pätevöitynyt Liisa Kortekangas. Hän 

oli kirjastonhoitajan sijainen Wirilanderin virkava-

pauksien aikana vuosina 1969–1981. Kortekangas 

jäi eläkkeelle 1981.536

VTM Marjatta Sulevo (1945–2004) aloitti kir-

jastotyön Eduskunnan kirjastossa aluksi harjoit-

telijana, sen jälkeen amanuenssin viransijaisena 

1970–1973. Työn ohessa hän suoritti tieteellisten 

kirjastojen virkatutkinnon sekä myöhemmin in-

formaatikkokurssin. Vuonna 1973 Marjatta Sulevo 

valittiin oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoon 

ap. nuoremmaksi alikirjastonhoitajaksi. Hän toimi 

tuolloin myös yliopiston kirjastotoimikunnan sih-

teerinä. Hän kehitti monipuolista kielitaitoaan koko 

työuransa ajan. Marjatta Sulevo valittiin oikeustie-

teellisen tiedekunnan kirjastonhoitajaksi 1984.537 

Viran nimike muutettiin kirjastonjohtajaksi 1992. 

Sulevo jäi sairauseläkkeelle vuonna 2000.538

Päätoimisten kirjastovirkojen vaikutus näkyi 

1960-luvun aikana monin tavoin. Kokoelmat jär-

jestettiin ja sidotuksesta huolehdittiin. Kirjaston 

kokoelmien käyttömahdollisuuksia parannettiin 

laatimalla aakkosellisen pääkortiston lisäksi tieteel-

listen artikkeleiden hakemisto sekä asiasanahake-

misto. Myös kirjastonkäytön opetusta kokeiltiin, ja 



122 | TiedeyhTeisön kumppanina

tavalla kyseisen tiedekunnan opetushenkilökun-

nan yhteyttä kirjastoon. Huomionarvoista on myös 

se, että kolmenkymmenen vuoden ajan kirjaston 

esimiehen tehtävää hoitivat prosessioikeuden pro-

fessorit; vastuu kirjastosta periytyi ikään kuin viran 

mukana.

Teologisen tiedekunnan 
kirjasto laajenee pää toimisen 
kirjaston hoitajan kaudella 
Teologisen tiedekunnan vuonna 1902 perustettua se-

minaarikirjastoa oli hoidettu kuusikymmentä vuotta 

professoriesimiehen ja vaihtuvien henkilöiden voi-

min. Vuosilta 1916–1927 säilynyt vihko amanuens-

sien työtunneista kuvastaa havainnollisesti työhön 

käytettyä aikaa; työtunteja kertyi lukukautta kohden 

keskimäärin 48. Valtion menoarvioon vuonna 1931 

erillisenä saatu amanuenssin palkkio säilyi niukka-

na. Amanuenssin työaika oli 1950-luvulla noin 18 

tuntia viikossa lukukausien aikana. Amanuenssin 

tehtäviä hoitivat sivutoimisesti muun muassa Niilo 

Visapää ja TK Olavi Castren. Pitkäaikaisin ama-

nuenssi oli pastori Arvo Turkka.542

Seminaarikirjasto oli saanut toimitilat yli-

opiston päärakennuksen ylimmässä kerroksessa, 

kun Fabianinkadun puoleinen rakennus valmistui 

vuonna 1937. Toimintaedellytykset paranivat kirjas-

ton saadessa juristien kirjastolta vapautuneet tilat 

käyttöönsä etenkin, kun kokoelmat (12 000 nidet-

tä) olivat tuolloin huomattavasti pienemmät kuin 

tilojen edellisen käyttäjän kokoelmat.543 Teologinen 

tiedekunta teki useana vuonna rahoitusanomuksia 

seminaarikirjaston kirjahankintoihin ja sitomiskus-

tannuksiin perustellen niitä historiallis-kielitieteel-

lisen laitoksen muutolla Porthaniaan, pois yliopiston 

päärakennuksesta. Kirjasto katsoi tarvitsevansa 

erityisesti historian alaan kuuluvaa kirjallisuutta, 

Teologinen tiedekunta sai päätoimisen kirjaston-
hoitajan 1962. FK Esko Häklin työn tuloksena ko-
koelmat laajenivat nopeasti, ja kirjastolle hankittiin 
oma leimasin. Kuva ja Raamatun jae viittaavat idän 
tietäjiin. Suunnittelija Ahti Hammar 1965. kuva-
lähde: hyka. Teologisen Tiedekunnan kirjasTo.

jota aiemmin oli voitu käyttää päärakennuksen hu-

manistikirjastossa. Entistä useammin tiedekunta 

anoi rahoitusta myös laitostensa kirjahankintoihin 

1960-luvun alussa.544 Kirjastossa oli tilapäinen ama-

nuenssin toimi vuodesta 1961 alkaen hoitajana FK 

Esko Häkli, sittemmin TK Vesa Kautto ja FK Eila 

Junnila, Kautto myös osan aikaa Häklin sijaisena.545 

Vuoden 1962 valtion tulo- ja menoarviossa 

kirjastoon perustettiin kirjastonhoitajan virka546 

ja kansleri antoi kirjastolle johtosäännön.547 Tiede-

kunnan ensimmäisen päätoimisen kirjastonhoita-

jan virkaa hakivat amanuenssin tehtävää hoitaneen 

FK Esko Häklin lisäksi FL Henri Broms ja FK Lee-

na-Kaarina Uuttu sekä kaksi opiskelijaa. Maini-

tuilla kolmella hakijalla oli pätevyysvaatimuksissa 
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Jorma Vallinkosken ja Eduskunnan ylikirjastonhoi-

taja Henrik Schaumanin opetusministeriölle esittä-

mä vastalause siitä, että tiedekunnan valitsemalta 

hakijalta puuttui amanuenssitutkinto. Kun kanslerin 

hyväksymässä johtosäännössä kirjastoalan koulu-

tusta ei edellytetty, ministeriöllä ei ollut sananvaltaa 

konsistorin ja kanslerin päätöksiin.549 

Päätoimisen kirjastonhoitaja Häklin työ tuotti 

tuloksia: kokoelmat lisääntyivät nopeasti ja kirjas-

ton kehittämiseksi tehtiin useita aloitteita. Tiede-

kunnan rahoitusesitykset kirjallisuuden hankintaa 

varten sekä tiedekunnan kirjastoon että laitoskir-

jastoihin kasvoivat tuntuvasti.550 Vuodelta 1964 

säilyneessä muistiossa kirjastonhoitaja esitti kii-

reellisenä toimenpiteenä luetteloiden uudistamista, 

edellytetty loppututkinto (Bromsilla lisensiaatin 

tutkinnon lisäksi HYK:n amanuenssitutkinto) ja 

usean vuoden työkokemus tieteellisissä kirjastoissa. 

Tiedekunta korosti kuitenkin oikeustieteellisen tie-

dekunnan tavoin tieteenalan tuntemusta ja vaadit-

tavaa perehtyneisyyttä teologiseen kirjallisuuteen. 

Tämä asetti etusijalle Esko Häklin, joka oli opiskellut 

teologisessa tiedekunnassa, hoitanut useita vuosia 

amanuenssin tehtävää ja julkaissut teologian alan 

bibliografioita.TiedekuntaesittikonsistorilleEsko

Häklin nimittämistä kyseiseen virkaan.548 Kirjas-

toalan koulutusta vaadittiin tuolloin muun muassa 

HYK:n virkoihin, ja tiedekuntien uusien kirjasto-

virkojen katsottiin luovan ennakkotapauksia. Tästä 

kertoo kirjastoalan vaikuttajien ylikirjastonhoitaja 

Teologisen tiedekunnan kirjasto oli keskeinen työskentelypaikka seminaariesitelmien ja pro gradu 
-opinnäytt eiden tekijöille. Kuva 1960-luvulta, jolloin kirjasto sijaitsi yliopiston päärakennuksessa  
(Fabianinkatu 33). kuvalähde: helsingin yliopisTomuseo.
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Kokoelmien kasvu jatkui ripeänä. Vuonna 1970 

kirjastossa oli jo noin 30 000 nidettä, joten kymme-

nen vuoden aikana kirjallisuuskokoelma oli kasva-

nut lähes kolminkertaiseksi. Tiedekuntaan alettiin 

perustaa 1950–1960-luvuilla laitoskirjastoja, joilla 

ei kuitenkaan ollut henkilökuntaa. Tiedekunnan kir-

jasto aloitti laitoskirjastojen aineiston luetteloinnin, 

minkä tuloksena kirjastoon voitiin koota tiedekun-

nan kirjastojen keskuskortisto.552 

Tiedekunnan toiminta laajeni voimakkaasti 

1960-luvulla, mikä asetti vaatimuksia myös kirjas-

tolle. Toisen maailmansodan päätyttyä tiedekun-

nassa oli yhdeksän vakinaista opetusvirkaa ja kolme 

dosenttia opiskelijamäärän ollessa hieman yli 250. 

Opiskelijamäärä nelinkertaistui 1970-luvun alkuun 

tultaessa yli tuhanteen. Korkeakoulujen kehittämis-

laki toi mahdollisuuden henkilökuntalisäyksiin niin, 

että tiedekunnan opetusvirkojen määrä nousi 36: 

een assistenttien määräaikaiset tehtävät mukaan 

luettuina; dosentteja oli kahdeksan. Teologinen 

tutkimus ja jatkokoulutus voimistuivat yliopistojen 

resurssikehityksen tuloksena. Professori Markku 

Heikkilä on korostanut ainekohtaisten lisensiaat-

tiseminaarien merkitystä määrätietoisen tutkija-

koulutuksen syntymiselle.553

Päätyönsä ohella kirjastonhoitaja Häkli valmis-

teli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston 

historiaa, joka julkaistiin 1968.554 Vuonna 1969 hä-

net kutsuttiin HYK:n osastopäällikön viransijaisuu-

teen; nimitys kyseiseen virkaan toteutui viisi vuotta 

systemaattisen ja artikkelihakemiston laatimista, 

kirjallisuushankinnan systemointia yhteistyössä 

opetushenkilökunnan kanssa sekä kirjaston käy-

tön opetusta opiskelijoille. Kirjaston kokoelmat 

kasvoivat päätoimisen kirjastonhoitajan työn tu-

loksena kolmessa vuodessa liki 20 000 niteeseen. 

Ulkomaisten lehtien tilaukset kolminkertaistuivat 

ja kotimaisten lehtien tilaukset lisääntyivät mer-

kittävästi. Muistiossa otettiin kantaa myös kirjas-

ton asemaan: teologisen tiedekunnan kirjasto tuli 

tunnustaa teologisena keskuskirjastona ja luoda 

kunnolliset toimintaedellytykset tätä varten. Esi-

tystä perusteltiin kokoelmapoliittisella linjauksella: 

HYK oli lopettanut lähes kokonaan sellaisen teologi-

sen kirjallisuuden hankinnan, jolla ei ollut käyttöä 

muilla humanistisilla aloilla. Vastuu oli siirtynyt 

teologisen tiedekunnan kirjastolle. Muistiossa rin-

nastettiin teologisen tiedekunnan kirjasto valmis-

teilla olleeseen lääketieteelliseen keskuskirjastoon.551 

Liisa Rajamäki toimi teologisen tiedekunnan 
kirjaston hoitajana ja -johtajana 40 vuoden ajan. 
Hän oli uransa aikana kehittämässä luetteloiden 
siirtymistä konekirjoituksesta atk-järjestelmiin ja 
ehti perehtyä julkaisujen muutokseen painetuista 
kirjoista CD-ROM-tiedostoiksi ja edelleen verkos-
sa käytettäviksi digitaalisiksi julkaisuiksi. Kuvaaja: 
Matti Karppinen. kuvalähde: hyka. Teologisen  
Tiedekunnan kirjasTo.
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vuoden ajan aluksi kirjastonhoitajana, sittemmin 

nimikkeen muuttuessa vuodesta 1992 alkaen kirjas-

tonjohtajana. Hän vaikutti yliopiston kirjastojen ke-

hittämiseen kirjastotoimikunnan jäsenenä kolmel-

la vuosikymmenellä, kirjastonjohtajien kokouksen 

puheenjohtajana ja lukuisten työryhmien jäsenenä 

tai puheenjohtajana. Hän toimi aktiivisesti muun 

muassa Saksalaisen kirjaston luottamuselimissä.565

Liisa Rantasen saatua määräyksen vt. kirjaston-

hoitajaksi, nuoremman alikirjastonhoitajan tehtävää 

hoitamaan määrättiin Raili Marjatta Pentti.566Ali-

kirjastonhoitajan sijaisena aloittanut FK Raili Pentti 

teki samoin elämäntyönsä teologisen tiedekunnan 

kirjastossa toimien Liisa Rajamäen virkavapauksien 

aikana vs. kirjastonhoitajana.567 

Vuoden 1968 alusta lukien kirjastoon saatiin 

tilapäinen assistentin toimi, jonka palkkaus mak-

settiin tiedekunnan käyttöön myönnetyistä opetta-

japalkkiovaroista. Ensimmäinen assistentin toimen 

hoitaja oli pastori Juha Vermasvuori.568 Assistentuu-

ri lähensi kirjastoa opetushenkilökuntaan ja antoi 

mahdollisuuden vakiinnuttaa tiedonhakuopetuk-

sen osaksi tiedekunnan perusopintoja. Assistentin 

viranhoitajista kehkeytyi sittemmin piispoja (Eero 

Huovinen ja Wille Riekkinen), professoreja (Juha 

Vermasvuori, Eero Huovinen, Risto Saarinen) ja 

kirjastoasiantuntijoita (TT Kaisa Sinikara ja dosentti 

Matti Myllykoski). Assistentin virka muutettiin in-

formaatikon viraksi 1999.569  

Kirkkohistorian professori Aarno Maliniemi 

(1892–1972) toimi toisen maailmansodan jälkeen 

kirjaston esimiehenä yli kymmenen vuotta. Hänellä 

oli työkokemusta Ylioppilaskunnan ja Tieteellis-

ten seurain kirjastosta, sekä vajaan parinkymme-

nen vuoden kirjastoura HYK:ssa ennen nimitystä 

professorin virkaan, mistä syystä hän tutkimus-

työnsä ohessa oli valmis perehdyttämään nuoria 

kirjastovirkailijoita kokoelmiin.570 Hänen jälkeensä 

esimiehen tehtävästä vastasivat systemaattisen 

myöhemmin. Nimitys viivästyi, sillä pääkirjastossa 

haluttiin muuttaa organisaatiota, ja uuden johto-

säännön hyväksyminen vei aikaa.555 Ylikirjaston-

hoitaja Vallinkosken sairastuminen muutti jälleen 

tehtäviä, sillä Häkli joutui hoitamaan Vallinkosken 

virkaa pariin otteeseen, kunnes hänet nimitettiin 

ylikirjastonhoitajan virkaan 1976.556

Tiedekunnan kirjastonhoitajalla oli aluksi apu-

naan tilapäinen amanuenssi ja kaksi työllisyysvaroin 

palkattua virastotyöntekijää. Parannuksia saatiin 

1960-luvun jälkipuoliskolla, jolloin kirjasto sai sekä 

alikirjastonhoitajan että opetushenkilökuntaan kuu-

luvan assistentin vakanssit.557 

Tilapäisen amanuenssin tehtävässä oli aluksi 

useita hoitajia. Vuosina 1963–1966 tointa hoiti muun 

muassa Sylvia Pirinen.558 Kirjaston amanuenssin 

toimeen määrättiin FK Liisa Mirjami Rantanen 

(sittemmin Rajamäki) 15. kesäkuuta 1967 lukien.559 

Tiedekuntaan perustettiin toukokuussa 1969 nuo-

remman alikirjastonhoitajan virka. Johtosääntöön 

lisättiin uusi virka pätevyysvaatimuksineen, joihin 

kuului amanuenssitutkinto tai sitä vastaava tieteel-

listen kirjastojen virkatutkinto. Vastaava vaatimus 

kirjastoalan koulutuksesta lisättiin myös kirjaston-

hoitajan virkaan, jossa sitä ei alkuaan ollut.560 Saa-

tuaan määräyksen uuteen virkaan syyskuun alus-

ta 1969,561 Liisa Rantanen määrättiin jo lokakuun 

alusta alkaen hoitamaan vt. kirjastonhoitajan virkaa 

Esko Häklin saadessa määräyksen HYK:n kirjaston-

hoitajaksi.562 Tiedekunta suhtautui myötämielellä 

nuoren maisteri Rantasen pätevöitymistarpeeseen: 

saadakseen pätevyyden kirjastonhoitajan virkaan 

amanuenssina toimivan Rantasen tuli päästä har-

joittelemaan HYK:oon. Asia järjestettiin vaihtamalla 

työvoimaa HYK:n kanssa.563 Joustavuus osoittautui 

kannattavaksi, sillä saatuaan määräyksen pysyväs-

ti kirjastonhoitajan virkaan elokuun alusta 1974564 

Liisa Rajamäki teki elämäntyönsä teologisessa 

tiedekunnassa johtaen tiedekunnan kirjastoa 40 
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seurojen kirjaston (TSK) virkailijoiden toimesta. 

Kunkin seuran kirjastot säilyivät erillisinä.573 

Lääketieteellisten seurojen piirissä esitettiin 

jo 1900-luvulla ja 1920-luvulla ajatuksia yhdistää 

lääketieteen seurojen kirjastot tai vaihtoehtoisesti 

muodostaa HYK:n yhteyteen erillinen Bibliothe-

ca medica, johon kaikki lääketieteellinen kirjal-

lisuus koottaisiin. Aloitteet kuitenkin raukesivat, 

sillä yksimielisyyttä yhdistämisen eduista ei saatu 

aikaan.574 Tämän jälkeen pyrittiin muilla tavoin 

helpottamaan tieteellisen aineiston käyttöä, jota 

hankaloitti julkaisujen hajautuminen lukuisiin eri 

kirjastoihin. Professori Osvald Strengin toimitta-

mana ja konsistorin rahoittamana ilmestyi 1936 

luettelo lääketieteellisestä aikakauskirjallisuudesta 

Helsingin alueella olevissa kirjastoissa ja sairaa-

loissa. Aikakausjulkaisujen määrä oli huomattavan 

suuri, mistä kertoo luettelon laajuus (yli 90 sivua). 

Kyseessä oli eräs ensimmäisiä yhteisluetteloita, joka 

loi mallin muiden alojen vastaaville hankkeille.575 

Ulkomaisen kirjallisuuden hankintavaikeudet 

nostivat esille yhteistyötarpeet toisen maailmanso-

dan jälkeen. Opetusministeriön asettama tieteellis-

ten kirjastojen komitea esitti lääketieteellisen kes-

kuskirjaston kokoamista kiireisenä aloitteena. Kyse 

oli sekä tämän alan erityisongelmista, että tarpeesta 

luoda uusia palveluja tutkimuksen tueksi. Komitea 

pyysi lääketieteellistä tiedekuntaa selvittämään 

tärkeimpien lääketieteellisten kirjastojen kantaa 

keskuskirjaston muodostamiseen.576 

Sero-bakteriologisen laitoksen kirjastonhoitaja 

Adelheid Laro teki pyydetyn selvityksen ja oli kuul-

tavana kyseisessä komiteassa. Oleellisena nähtiin 

riittävien tilojen ja kirjastoammatillisen henkilöstön 

saaminen. Keskittämistä pohdittiin kansainvälisten 

mallien mukaan lääketieteellisen keskuskirjaston 

ja lääketieteellisen kirjastokeskuksen konsepteis-

ta käsin. Esikuvana keskuskirjastolle oli Norjan 

lääketieteellinen keskuskirjasto, jonka toiminta 

teologian professori Lennart Pinomaa (1901–1996), 

Vanhan testamentin eksegetiikan professori Ilmari 

Soisalon-Soininen (1917–2002) , kirkkohistorian 

apulaisprofessori Pekka Raittila (1923–1990), jolla 

oli kymmenen vuoden kokemus Jyväskylän kasva-

tusopillisen korkeakoulun kirjastonhoitajana, sekä 

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian professo-

ri Pentti Laasonen (1928–2016). Laajempi luettelo 

esimiehistä on liitteessä 3. Tiedekuntahallinnon 

jäseninä ja opettajakunnan edustajina esimiehet 

tukivat kirjaston työtä monin tavoin.

Lääketieteellinen keskus-
kirjasto syntyy tiedeseurojen 
perustalle 1966 
Lääketieteellisen keskuskirjaston aikaansaamista 

vauhditti vuonna 1958 perustetun yliopistollisen 

keskussairaalan sijoittuminen Meilahteen. Helsin-

gin yleisen sairaalan lopetettua toimintansa siihen 

kuuluneet klinikat muodostivat kuntainliitolle kuu-

luvan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan, jo-

hon liitettiin myös Lapinlahden sairaala ja Suomen 

Punaisen Ristin sairaala.571 

Lääketieteellisen tiedekunnan laitoksilla ja sai-

raalan klinikoilla oli kullakin omat laitos- ja klinik-

kakirjastonsa, joista varhaisimmat olivat peräisin 

1800-luvun jälkipuoliskolta. Vuonna 1969 tehdyn 

selvityksen mukaan kirjastoja oli 33 mutta viisi vuot-

ta myöhemmin tehdyssä selvityksessä lukumäärä 

nousi peräti 47 laitos- ja klinikkakirjastoon.572 Nii-

den välillä oli varsin vähän yhteistyötä. Kirjastoja 

hoidettiin sivutoimisesti tai ilman nimettyä vas-

tuuhenkilöä. Sen sijaan 1800-luvulla perustetuilla 

lääketieteellisillä seuroilla oli nimetyt lääkärikir-

jastonhoitajat. Lääketieteellisten seurojen kirjastot 

sijaitsivat tieteellisten seurojen talossa, jossa kir-

jastoammatilliset tehtävät hoidettiin Tieteellisten 
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Lääketieteelliseen keskuskirjastoon yhdistettiin 1966 alan tieteellisten seurojen laajat kokoelmat, joiden 
kartuttaminen oli aloitettu 1800-luvulla. Kuvaaja: Veikko Somerpuro 2015. kuvalähde: helsingin yliopisTo.  
uni maTerial Bank.  
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koordinoida ulkomaisten julkaisujen hankintaa. 

Lääketieteellisten seurojen kokoelmat olivat kasva-

neet huomattavan suuriksi, mistä syystä niiden hoi-

taminen edellytti entistä enemmän työvoimaa. Vaik-

ka laitos- ja klinikkakirjastojen määrä ja kokoelmat 

olivat kasvaneet tuntuvasti (noin 1 400 hyllymetriin), 

laajimmat lääketieteen kokoelmat olivat kuitenkin 

tieteellisillä seuroilla. Finska Läkaresällskapetin 

kokoelmien laajuus oli 1950–1960-luvuilla noin 

1 200–1 300 hyllymetriä. Duodecim-seura kartutti 

kokoelmiaan voimakkaasti (vajaasta 600 hyllymet-

ristä yli 1 400 hyllymetriin). Hammaslääkäriseuran 

kokoelmat olivat suppeimmat, noin 100 hyllymetriä. 

vakinaistettiin vuodesta 1947 lähtien valtion me-

noarviossa. Lääketieteellisen kirjastokeskus-kon-

septin esikuvina olivat puolestaan Tanskassa 1926 

perustettu Statens Bibliotekstilsyn oplysningskonto-

ret ja Englannissa 1916 perustettu National Central 

Librarynyhteydessäolevavälitys-jabibliografinen

tietotoimisto.577 

Lääketieteellisen keskuskirjaston perustami-

nen sai tukea valtakunnallisen kirjastosuunnittelun 

lisäksi tieteenalan omista sisäisistä muutoksista. 

Näitä olivat tieteellisten seurojen kokoelmien laa-

jeneminen, tieteellisten julkaisujen kasvu, bibliog-

rafiatoiminnankäynnissäollutmuutos ja tarve

Meilahden sairaala (Tornisairaala) valmistui 1965. Kolmikerroksisessa siivessä sijaitsi laboratorion ja opetus-
tilojen lisäksi Lääketieteellinen keskuskirjasto 1960-luvulta 1990-luvulle saakka. Kirjaston kokoelmatiloja 
oli kellarikerroksessa. Kuvaaja: Sanna Ihatsu. kuvalähde: helsingin kaupunginmuseo. CC By 4.0.
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kansainvälisten hakutietokantojen kehittyessä. Myös 

sivutoimisesti hoidettu toimitustyö kävi hankalaksi 

julkaisumäärän kasvaessa. Seura julkaisi vuonna 

1960 Hilkka Ahokannon (myöhemmin Kauppi) toi-

mittaman Suomen lääketieteellisen bibliografian 

1901–1955, joka merkittävällä tavalla täydensi kuvaa 

suomalaisesta lääketieteestä.579Bibliografiatoiminta

oli muuttumassa, kun automaatiota alettiin soveltaa 

bibliografiatyöhönaluksiYhdysvalloissa.Ajantasai-

sia kirjastotyön vaikutteita Yhdysvalloista saatiin 

Fulbright-stipendiaattien mukana. 

Vaikkaerimaissapyrittiinbibliografioitako-

koamalla tehostamaan lääketieteellisen tiedon 

hallintaa, tärkeimmäksi osoittautui Yhdysvalloissa 

tehty kehittämistyö. Yhdysvaltojen lääketieteellisen 

keskuskirjaston alkuvaiheet on ajoitettu vuoteen 

1836,jolloinLibraryoftheSurgeonGeneral śOffice

aloitti toimintansa. Sen seuraaja oli 1960 perustettu 

The National Library of Medicine. Tutkimustulos-

ten lisääntyvä julkaiseminen tieteellisissä lehdissä 

edellytti jo 1800-luvulla uudenlaisia malleja bibliog-

rafiatyöhön.Yhdysvalloissaoltiinvarhainliikkeellä.

Lääketieteensäännöllinenbibliografiatoimintaalkoi

1879, jolloin sittemmin globaaliksi alan bibliogra-

fiaksinoussutIndex Medicus ensimmäisen kerran 

ilmestyi John Shaw Billingsin ja Robert Fletcherin 

kokoamana. Yhdysvaltain National Library of Me-

dicin aloitti vuonna 1964 atk-pohjaisen lääketie-

teellisen kirjallisuuspalvelun Medlars-tietokannan 

avulla.580 

Lopullinen sysäys keskuskirjaston suunnitte-

luun tuli Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 

Vaihtotoiminta ulkomaisten vastaavien seurojen ja 

laitosten kanssa oli keskeisin hankintaväylä. Myös 

lahjoitukset rikastuttivat kirjastoja.578 

Tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi voimak-

kaasti.Alanbibliografioidenkokoaminenolilääke-

tieteellisten seurojen vastuulla. Frans Johan Rabben 

bibliografiaOm Finlands Medicinska Litteratur 

julkaistiinjo1844–1846.Seuraavanbibliografian

Finlands medicinska bibliografi 1640–1900 laatija 

oli patologisen anatomian professori Otto E. A. Hjelt. 

FinskaLäkaresällskapetvastasialanbibliografisesta

toiminnasta ensimmäiseen maailmansotaan saak-

ka, minkä jälkeen vastuu siirtyi Duodecim-seural-

le. Vuosittain julkaistun ja abstraktein varustetun 

Medicina Fennican ensimmäinen numero ilmestyi 

1926. Sitä seuranneet volyymit 1–38 (1926–1968) 

sisälsivät tiedot kaikista suomalaisten lääketietei-

lijöiden julkaisemista artikkeleista ja niiden vieras-

kieliset abstraktit. Medicina Fennicasta tuli tärkeä 

julkaisuvaihdon väline, joskin sen merkitys väheni 

Kirjastonjohtaja Ritva Sievänen-Allen LKK:n pohja-
kerroksen kokoelmatilassa, portaat johtivat kellarin  
kokoelmakäytäviin. kuvalähde: hTTps://weB.
arChive. org/weB/20080618235216/hTTp:/www.
Terkko.helsinki.Fi/Terkones/hisToria.hTm



130 | TiedeyhTeisön kumppanina

vuonna. Talletussopimusten mukaan seurat säilyt-

tivät omistusoikeuden kokoelmiinsa. Kullakin seu-

ralla oli edustaja keskuskirjaston johtokunnassa.585 

Lääketieteen keskuskirjaston 
johtosääntö ja kirjastonhoitaja

HYK sekä Maatalous- ja Metsäkirjasto olivat jo 

hoitaneet keskuskirjastomaisia tehtäviä. Lääke-

tieteellinen keskuskirjasto toi kuitenkin useita 

uusia elementtejä yliopiston kirjastolaitokseen. On 

todennäköistä, että toimikunnan sihteerin Ritva 

Sievänen-Allenin kirjasto-opinnot Yhdysvalloissa 

ja niiden tuoma näkemys lääketieteen kirjastojen 

uusista avauksista antoivat valmiutta kokeilla uu-

denlaisia ratkaisuja. Kansleri antoi Lääketieteellisen 

keskuskirjaston johtosäännön kesäkuussa 1965.586

Johtosäännön esikuvana käytettiin HYK:n joh-

tosäännön lisäksi amerikkalaisen kirjastohallinnon 

hallintomalleja. Kirjastosta tuli jo alkuvaiheissaan 

monen toimijan yhteinen palveluorganisaatio: tiede-

kunnan, tieteellisten seurojen ja yliopistollisen kes-

kussairaalan. Tästä syystä hallintomalliksi tuli kon-

sistorin alainen erillislaitos, jolle nimettiin kyseisten 

taustaorganisaatioiden edustajista koottu johtokun-

ta. Toimivalta jaettiin johtokunnan ja kirjastonhoi-

tajan kesken, toisin kuin tiedekuntien kirjastossa, 

joille tiedekunta määräsi esimiehen. Malli poikkesi 

myös HYK:n johtamis järjestelmästä: vaikka myös 

HYK oli erillislaitos, sillä ei ollut johtokuntaa. 

Johtosäännön mukaan kirjaston tuli palvella 

koko maan tutkimus- ja opetustyötä sekä toimia 

yliopistollisen keskussairaalan tieteellisenä kirjas-

tona.Bibliografiatoimintasiirtyitieteellisiltäseu-

roilta kirjaston vastuulle, samoin kuin uutuus- ja 

yhteisluettelojen toimittaminen. Uusia ajan tarpeita 

vastasivat lääketieteellinen kirjallisuuspalvelu ja 

tiedonhankinnan opetus. Kirjaston tuli myös toimia 

harjoittelukirjastona. Tiedonhankinnan opetuksesta 

rakennussuunnittelusta. Helsingin yliopiston kon-

sistori asetti 1952 keskuskirjastotoimikunnan, johon 

kuului kaksi edustajaa lääketieteellisestä tiedekun-

nasta, kaksi alan seuroista ja kaksi kirjastonhoitajaa. 

Konsistori määräsi 1954 Metsäkirjaston kirjaston-

hoitajan FM Arvo Seppälän koordinoimaan lääketie-

teellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastojen 

yhtenäistämistä. Seppälä oli oman toimensa ohel-

la jo aiemmin huolehtinut joidenkin lääketieteen 

laitoskirjastojen hoidosta ja tunsi niiden tilanteen. 

Hän kirjoitti uutisia ja artikkeleita keskuskirjasto-

prosessin etenemisestä ja tiedekunnan kirjastois-

ta.581 Hän ajantasaisti Strengin 1936 toimittamaa 

yhteisluetteloa ja laajensi sen koskemaan koko maata 

(Lääketieteelliset aikakauslehdet ja sarjat Suomen 

kirjastoissa 1960).582 Seppälän jälkeen tilapäistä kir-

jastonhoitajan tointa hoitivat FM Hilkka M. Kaup-

pi, FM Leila Grönqvist (myöhemmin Korhonen) ja 

FM Sisko Savo (myöhemmin Motti) sekä FM Ritva 

Sievänen-Allen.583 

Keskuskirjastotoimikunta laati sairaalan uu-

disrakennukseen sijoitettavan kirjaston huone-

tilaohjelman kahteen kertaan, ensin 1957 ja pari 

vuotta myöhemmin uuden suunnitelman, jonka 

pohjalta kirjastotilat rakennettiin. Tilaohjelman 

valmistuttua konsistori asetti uuden toimikunnan 

suunnittelemaan keskuskirjaston organisaatiota ja 

toimintaa määräten puheenjohtajaksi lääketieteelli-

sen tiedekunnan dekaanin, professori Harald Teirin. 

Toimikunnassa oli tiedekunnan ja seurojen lisäksi 

yliopistollisen keskussairaalan edustus. Kirjasto-

asiantuntemusta edustivat ylikirjastonhoitaja Jorma 

Vallinkoski, joka oli toiminut muun muassa klinik-

kakirjastojen hoitajana sekä toimikunnan sihteeri, 

tuolloin tiedekunnan tilapäistä kirjastonhoitajavir-

kaa hoitava FM Ritva Sievänen-Allen. Toimikunnan 

mietintö valmistui helmikuussa 1965.584 Seurat alle-

kirjoittivat kirjastojensa talletussopimukset joulu-

kuussa 1965, ja kirjaston toiminta alkoi seuraavana 
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FM Ritva Sievänen-Allen (1930–2009) oli 

opiskellut kirjastoalaa Yhteiskunnallisesta korkea-

koulussa ja suorittanut HYK:n amanuenssitutkin-

non, minkä lisäksi hänellä oli Master of Library 

Science -tutkinto Kalifornian yliopistosta. Filoso-

fiantohtoriksihänväitteliJyväskylänyliopistos-

sa 1989. Työkokemusta hän oli saanut HYK:ssa ja 

lääketieteellisen tiedekunnan vt. kirjastonhoitajana 

(1963–1967), kunnes hänet valittiin johtamaan vasta 

perustettua Lääketieteellistä keskuskirjastoa. Hän 

toimi tehtävässä eläkkeelle jäämiseen (1993) saakka. 

Tämän lisäksi hän koulutti tulevia kirjastonhoita-

jia Yhteiskunnallisen korkeakoulun vt. lehtorina 

1960–1961 sekä Tampereen yliopistossa kirjastotie-

teen ja informatiikan vt. professorina 1973–1977.591 

Ritva Sievänen-Allen vaikutti lukuisten nuorempien 

kirjastonjohtajien ajatteluun ja johtamismalleihin. 

Hän ei kavahtanut myöskään tuomasta koko yliopis-

tolle perinteitä, jotka oli hyväksi havaittu arvoste-

tuissa anglosaksisissa yliopistoissa. Tällainen oli 

adventtikonsertti, joka alkuaan hänen aloitteestaan 

järjestetään Helsingin tuomiokirkossa adventtina.592 

Keskuskirjasto luo uusia palveluja 

Atk-pohjainen lääketieteellinen tietopalvelu alkoi 

pohjoismaisena yhteistyönä, kun Karolinska insti-

tutet otti vuonna 1966 yhteyttä pohjoismaisiin lää-

ketieteen toimikuntiin ja kirjastoihin selvittääkseen 

niiden kiinnostusta USA:n lääketieteellisen kansal-

liskirjaston Medlars-tietopalvelun käyttöön. Karo-

linska institutet oli nimetty pohjoismaiseksi koordi-

naatiokeskukseksi. Pohjoismaisten lääketieteellisten 

toimikuntien yhteiselin asetti erillisen työryhmän 

lääketieteellistä dokumentaatiota varten 1968. Suo-

mesta työryhmään osallistui Ritva Sievänen-Allen, 

joka oli edellisvuoden joulukuussa nimitetty lää-

ketieteellisen keskuskirjaston kirjastonhoitajaksi. 

Toiminta voitiin käynnistää nopeasti Pohjoismaisen 

säädettiin ensimmäistä kertaa johtosääntötasolla; 

laajemmin keskustelu aiheesta heräsi vasta seuraa-

valla vuosikymmenellä.  

Lääketieteellisen keskuskirjaston kirjastonhoi-

tajan viran (Asetus 18.11.1966) täyttö vei yli vuoden 

ajan. Kyseessä oli useita tahoja edustavan uuden 

kirjaston virantäyttö, joka jakoi näkemyksiä. Ensim-

mäisen kerran hakijoita käsiteltiin lääketieteellisen 

tiedekunnan kokouksissa lokakuussa 1966. Virkaa 

hakivat FL Henri Broms, FM Annikki Kaivosoja ja 

FM M.L.S. Ritva Sievänen-Allen. Tiedekunta päät-

ti pyytää asiantuntijalausunnot ylikirjastonhoitaja 

Jorma Vallinkoskelta ja Turun yliopiston kirjaston 

alikirjastonhoitajalta FM Aili Ryynäseltä.587 Vuoden 

1967 syyskuussa tiedekunta asetti kolmihenkisen 

professoritoimikunnan laatimaan tiedekunnan lau-

sunnon viran täyttämisestä.588 Kirjastoalan asian-

tuntijoiden ja lääketieteellisten seurojen näkemykset 

erosivat toisistaan, ja prosessiin kytkettiin myös 

tiedekunnan dekaani. Edes kolmijäseninen pro-

fessoritoimikunta ei ollut yksimielinen esityksestä, 

vaan enemmistö kannatti FM Kaivosojaa, joka oli 

toiminut 10 vuotta Duodecimin kirjastonhoitajana 

ja julkaissut lääketieteen alaan kuuluvia artikke-

leita. Työryhmän puheenjohtaja professori Uotila 

kannatti kuitenkin kirjastoalan asiantuntijoiden 

etusijalle asettamaa FM Sievänen-Allenia, jolla oli 

laajempi teoreettinen kirjastoalan koulutus ja hal-

linnollista kokemusta.589 Tiedekunnan kokous päätyi 

keskustelun jälkeen äänestämään hakijoista; Sievä-

nen-Allen sai taakseen enemmistön professoreista 

(20/9). Konsistori nimitti kirjastonhoitajaksi Ritva 

Sievänen-Allenin 7.12.1967.590 Virantäyttöprosessi 

on nähtävissä linjakysymyksenä; haluttiinko kes-

kuskirjaston jatkavan professorijohtoisten lääketie-

teen seurojen kirjastoperinteitä vai oltiinko valmiita 

luomaan uusi lääketieteen tietopalveluja kehittävä 

keskuskirjasto siitä huolimatta, että perusta oli seu-

rojen luomissa kokoelmissa.
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1980-luvun alussa Lääketieteellinen keskuskirjasto 

teki noin 2 000 kirjallisuushakua vuosittain. Infor-

maatiopalvelujen kustannukset katettiin asiakas-

maksujen ja yliopiston myöntämän atk-määrärahan 

turvin. Kirjastoon tulevien 2 600 lehden saapumis-

valvonta hoidettiin atk-menetelmin vuodesta 1971 

alkaen, ensin Helsingin yliopiston laskentakeskuk-

sessa, sittemmin Helsingin kauppakorkeakoulun 

laskentakeskuksessa. Lääketieteen käytetyimmät 

ns. pääsarjat varastotietoineen saatiin luetteloitua 

ja koodattua vuoden 1981 aikana, jolloin yliopis-

tokirjastojen yhteisen atk-järjestelmän valmistelu 

oli vielä pahasti kesken. VTLS-järjestelmä otettiin 

käyttöön vasta kymmenen vuotta myöhemmin.598

Atk-pohjainen suomalaisen lääketieteen bib-

liografia(FINMED)aloitettiin1978,jolloinkauppa-

kulttuurirahaston apurahan turvin; lääketieteelliset 

kirjastot saivat aluksi tehdä maksuttomia tietokan-

takyselyjä Karolinska institutetin biolääketieteen 

dokumentaatiokeskukseen ja kouluttaa 3–5 vii-

kon kursseilla kaksi henkilöä ”kysymyksenmuo-

toilijoiksi”.593 Lääketieteelliseen keskuskirjastoon 

perustettiin informaatiopalveluosasto pari vuotta 

kirjaston perustamisen jälkeen ja ensimmäiset 

Tukholmassa koulutusta saaneet lääketieteen 

informaatikot aloittivat työnsä. Muutaman vuoden 

päästä kirjasto sai etäispäätteen, jonka avulla se 

saattoi olla yhteydessä pohjoismaiseen lääketieteen 

dokumentaatiokeskukseen.594 

Havainnollisen kuvan tietopalvelutarpeesta an-

taa Helsingin Sanomien uutisoiva katsaus vuodelta 

1968, joka on otsikoitu ”Elinsiirto kysytyin tiedonala 

lääketieteen keskuskirjastossamme”. Keskuskir-

jastoon tulleiden lääketieteellisten aikakauslehtien 

määrä, lähes 3 000, oli Pohjoismaiden suurin. Kir-

jaston kalleinta hakuteosta Science Citation Indexiä, 

hinnaltaan 1 250 dollaria, säilytettiin kirjastonhoi-

tajan omassa työhuoneessa. Tavallisen kirjaston 

kiireetön tunnelma oli toimittajan mukaan poissa. 

Erityisesti elinten siirto kiinnosti kirjaston käyttäjiä 

Kapkaupungissa tehdyn sydämensiirron jälkeen. 

Kaukolainaus oli aktiivista, joskin kaukolainati-

lauksia ulkomailta hidasti tuolloin telexin puute. 

Ulkomaisten lehtien tilaukset käsiteltiin tietokoneel-

la yhteistyössä Tukholman Karolinska Institutetin 

kanssa. Artikkeleista otettujen jäljenteiden määrä 

oli varsin suuri.595 Artikkelista on havaittavissa kir-

jastonhoitajan näkemys lääkärin työn luonteesta. 

Kirjasto teki myös käyttöselvityksiä, joiden avulla 

pyrittiin suuntaamaan palveluja oikealla tavalla.596 

Tietoliikennetekniikan kehitys mahdollisti on-

line-yhteydet tietojärjestelmiin. Lääketieteellinen 

keskuskirjasto aloitti amerikkalaisen Medline-jär-

jestelmän online-kokeilut vuonna 1973 Karolinska 

Institutetin kautta.597 Tiedonhaku kasvoi nopeasti: 

Oikeuslääketieteen laitoksen kirjasto sijaitsi 
Ruskea suolla (Kytösuontie 11). Sen kokoelmista ja 
päivystyksestä parina iltapäivänä viikossa vastasi 
hammaslääketieteen kirjastonhoitaja. Tieteelliset 
artikkelit ja referaatti- ja indeksijulkaisut olivat 
laitos kirjastojen käytetyintä aineistoa, joita lai-
tosten henkilökunta tarvitsi vapaaseen käyttöön 
laitosten tiloissa. kuvalähde: hTTps://weB.arChive.
org/weB/20090217040631/hTTp://www.Terkko.
helsinki.Fi/oikeus/

https://web.archive.org/web/20090217040631/http://www.terkko.helsinki.fi/oikeus/
https://web.archive.org/web/20090217040631/http://www.terkko.helsinki.fi/oikeus/
https://web.archive.org/web/20090217040631/http://www.terkko.helsinki.fi/oikeus/
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laitos- ja klinikkakirjastojen välinen suhde mää-

riteltiin väljästi. Keskuskirjaston tuli ”hoitaa 

Helsingin yliopiston lääketieteellisten klinikka- 

ja laitoskirjastojen kirjavarojen keskuskortistoa 

ja antaa mainituille kirjastoille tarvittaessa 

kirjastoteknistä tukea.”601 Klinikka- ja laitoskirjastot 

haluttiin pitää esimiesten alaisina käsikirjastoina, 

jotka palvelivat kunkin laitoksen omia tarpeita. Kä-

sikirjastojen henkilöstö kuului laitosten henkilökun-

taan. Keskuskirjaston rooli nähtiin näiden teknisenä 

neuvonantajana. Yksi poikkeus tehtiin: Meilahteen 

suunnitellun lääketieteen teoreettisen laitosraken-

nuksen kirjastot yhdistettiin laitosryhmäkirjastoksi, 

joka nimettiin Lääketieteellisen keskuskirjaston 

teoreettiseksi osastoksi. Kyseessä oli kuitenkin käy-

tännöllinen, ei hallinnollinen järjestely.602 

Lääketieteellisen keskuskirjaston ensimmäi-

nen toimintakertomus oli erittäin perusteellinen 

analyysi toiminnasta ja asiakkaista.603 Yliopiston 

rehtorinkertomuksista käy ilmi, että myös klini-

koilla oli vakiintuneita kirjastoja ja useasti oma 

kirjastonhoitaja. Klinikat kuvasivat aiempaa seik-

kaperäisemmin kirjastojaan oleellisena osana tut-

kimus- ja koulutustoimintaansa. 1960-luvulla teh-

dyn selvityksen mukaan tiedonhaun opetusta antoi 

kahdeksan klinikkakirjastoa ja kirjallisuuspalvelua 

12 kirjastoa.604 Herää kuitenkin kysymys, aiheuttiko 

keskuskirjaston perustaminen korostuneen tarpeen 

raportoida ja perustella klinikkakirjastojen tarpeel-

lisuutta. Muun muassa lukuvuoden 1967–1968 reh-

torinkertomuksen mukaan silmätautien klinikassa 

pidettiin tieteellisiä kokouksia yhteensä 26 ja esi-

telmiä 30. Aikakauslehtiartikkeleihin perehdyttiin 

viikoittain tilaisuuksissa, joissa apulaislääkärit se-

lostivat muutamien valittujen artikkeleiden antamaa 

uuttatietoa.Kirjastossatehtiinbibliografioidentar-

kistusta painokuntoon ja hoidettiin kaukolainaus-

ta muista kirjastoista. Myös lastentautien klinikan 

apulaislääkäreille pidettiin viitenä aamuna viikossa 

korkea koululla oli tarjottavanaan valmis järjestelmä 

jakohtuullisethinnat.Tähänbibliografiaansisälly-

tettiin se osuus suomalaisesta tutkimuksesta, jota 

ei julkaistu kansainvälisissä järjestelmissä: varsin 

huomattava osa (noin 60 %) suomalaisen lääketie-

teellisen tutkimuksen viitteistä sisältyi kansainvä-

lisiinjärjestelmiin.Luetteloidenjabibliografioiden

tuottaminen vaati paljon työtä: ”Tiedot on koottu 

käsin ja lävistetty reikänauhalle kirjastossa ja nauhat 

käsitellään lopullisesti Helsingin kauppakorkea-

koulun laskentakeskuksessa sikäläisillä laitteilla 

ja ohjelmistoilla… Samaa menetelmää käytettiin 

FINMED-bibliografian tuottamisessa. Bibliog-

rafia-aineistoolisenjälkeensaatavissaatk-muo-

toisena MEDIC-tiedostona.”599 Lääketieteellisestä 

keskuskirjastosta tuli WHO:n (World Health 

Organisation) tallekirjasto vuonna 1991. 

Lääketieteellinen keskuskirjasto oli etulinjassa 

atk-menetelmien ja tietopalvelun käyttöönotossa. 

Tähän vaikuttivat vaativat asiakkaat mutta myös 

näkemyksellinen kirjastonhoitaja, joka käytti Yhdys-

valloissa oppimaansa ja kansainvälisiä verkostojaan 

lääketieteen palvelujen kehittämiseen. 1970-luvulla 

tehdyn selvityksen mukaan lääketieteessä oli par-

haat kirjastohenkilöstön resurssit koko kirjastolai-

toksessa. Lääketieteellisen tiedekunnan kirjastot ja 

Lääketieteellinen keskuskirjasto näyttävät olleen 

myös koulutusmyönteisimpiä. Näissä toimineilla oli 

kaikkien kirjastoalan koulutusmuotojen opintoja ja 

myös eniten ulkomaisia opintoja.600

Keskuskirjaston ja laitos- ja 
klinikkakirjastojen jännitteinen suhde

Vaikka uusi keskuskirjasto pystyi nopeasti kehit-

tämään uusia palveluja, perustaminen ei tuonut 

ratkaisua lääketieteen laitos- ja klinikkakirjasto-

jen erillisyyteen. Lääketieteellisen keskuskirjaston 

johtosäännössä uuden kirjaston ja tiedekunnan 
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ei käyttänyt mitään muita kuin oman laitoksen tai 

klinikan kirjastoa. Selvityksen mukaan molempia 

kirjastoja tarvittiin rinnakkaisena palvelujärjestel-

mänä, sillä niiden palveluissa oli erilainen fokus.609 

Selvityksen tulos ei tyydyttänyt tiedekuntaa, 

joka asetti 1974 neuvotteluelimen apulaisprofessori 

Arto Palkaman johdolla tekemään ehdotuksia kir-

jastopalvelujen tason parantamiseksi. Mietinnössä 

ehdotettiin pysyvän kirjastoasiain neuvotteluelimen 

perustamista, jonka tulisi kehittää lääketieteen kir-

jastopalveluja kokonaisuutena. Kirjastot ehdotettiin 

jaettavaksi kolmeen ryhmään: keskuskirjasto, ryh-

mäkirjastot (5) ja laitos- ja klinikkakirjastot (40). 

Ryhmäkirjastot haluttiin jäsentää maantieteellisesti: 

Meilahden sairaalan alueella sijaitsevat kirjastot (16), 

Meilahden teoreettisten laitosten kirjastot (5), Silta-

vuorenpenkereen alueen kirjastot (7), hajallaan ole-

vien laitosten/klinikoiden kirjastot (11) ja hammas-

tieteen laitoksen ryhmäkirjasto (1). Ryhmäkirjaston 

johtoon tuli nimittää kirjastoammatillisen koulutuk-

sen saanut henkilö. Ajatus ryhmäkirjastoista oli sa-

mankaltainen kuin matemaattis-luonnontieteellisen 

osaston suunnitelma laitoskirjastojen kokoamisesta 

peruskirjastoiksi. Mietinnössä ehdotettiin myös, että 

Lääketieteellisestä keskuskirjastosta tulisi tiede-

kunnan kirjasto. Mikäli siitä tulisi valtakunnallinen 

keskuskirjasto, tulisi resurssikysymykset selvittää 

erikseen ja varmistaa, ettei lääketieteellistä tiede-

kuntaa velvoitettaisi hoitamaan koko maan lääke-

tieteellisiä kirjastopalvelukustannuksia.610 

Mietinnön ehdotuksia ei kuitenkaan pantu 

toimeen. Lääketieteellisestä keskuskirjastosta tuli 

valtakunnallinen keskuskirjasto 1977, ja se säilyi 

erillislaitoksena 1990-luvulle saakka. Myöskään eh-

dotus ryhmäkirjastoista ei toteutunut, vaan laitos- ja 

klinikkakirjastot jatkoivat toimintaansa erillisinä. 

Uudelleen organisointiin palattiin 1990-luvul-

la, jolloin yliopisto joutui arvioimaan ja uudista-

maan kaikkea toimintaansa. Yliopiston laajuisen 

noin puolen tunnin pituinen opetustilaisuus, johon 

kuului myös apulaislääkärien itse pitämiä kirjalli-

suuskatsauksia. Kyseisen klinikan tieteellinen jatko-

koulutus tapahtui tutkijaryhmissä, joiden tuloksena 

valmistui lukuvuoden aikana kolme väitöskirjaa ja 

80 julkaisua.605

Vahva keskuskirjasto Meilahdessa näyttää jos-

sain määrin lisänneen jännitteitä lääketieteen kir-

jastojen välille. Keskuskirjaston aukioloajat ja liian 

pieni henkilökapasiteetti aiheuttivat tyytymättö-

myyttä. Muun muassa professori Herman Adler-

creutz valitti kirjelmässään (1970), että ”aukioloajat 

sopivat ainoastaan henkilöille, jotka suorittavat tut-

kimusta kokopäivätyössä… Sairaalassa palveleva 

lääkäri ei voi yleensä voi istua kirjastossa työaika-

na.”606 Lääketieteellisen keskuskirjaston aukioloajat 

olivat 1960-luvulla huomattavasti suppeammat kuin 

esimerkiksi tiedekuntakirjastojen (arkisin klo 11–17, 

lauantaisin klo 11–13). Eroa perusteltiin sillä, että 

keskuskirjasto lainasi aineistojaan, kun taas tiede-

kuntakirjastot olivat lähinnä sisäkäyttökirjastoja.607 

Virka-aikaan rajoittuvat aukioloajat herättivät kri-

tiikkiä myös seuraavina vuosina; lääkärit halusivat 

kirjaston olevan auki klo 21:een.608 

Tiedekunnan kannalta tilanne ei ollut tyydyt-

tävä. Keskuskirjaston ja tiedekunnan laitos- ja kli-

nikkakirjastojen suhdetta pyrittiin selkeyttämään 

eri tavoin. Vaikutteita saatiin niin kansallisesta 

kuin yliopiston kirjastotoimikunnan suunnittelusta. 

Tiedekunta määräsi 1970-luvulla Lääketieteellisen 

keskuskirjaston laatimaan selvityksen ja antamaan 

lausunnon laitos- ja klinikkakirjastojen hoidosta. 

Laitos- ja klinikkakirjastojen merkitystä kuvastivat 

käyttöfrekvenssit: vajaat 30 prosenttia vastaajista 

kävi laitoskirjastossa päivittäin ja vajaat 40 pro-

senttia 2–3 kertaa viikossa. Käytetyintä aineistoa 

olivat tieteelliset artikkelit ja referaatti- ja indeksi-

julkaisut. Yli puolet vastaajista käytti myös Lääke-

tieteellistä keskuskirjastoa. Kokonaista 27 prosenttia 
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päätoimisella henkilöstöllä oli kiinnostusta ja am-

mattitaitoa suunnitella merkittäviä uudistuksia kir-

jaston toimintoihin. 

Kirjastoalan koulutus monipuolistui ja vakiintui, 

kun sitä alettiin edellyttää alan pätevyysvaatimuk-

sissa. Kansainvälisiä vaikutteita oli saatu tutkijoiden 

kautta jo kirjastojen perustamisvaiheissa. Päätoi-

misten kirjastonhoitajien osallistuminen kirjas-

toalan kansainvälisiin verkostoihin toi mukanaan 

uudenlaisia vaikutteita, jotka koskivat entistä te-

hokkaampien välineiden, kuten tietotekniikan käyt-

töönottoa, ja uusia malleja organisoida perinteisiä 

laitos- tai tiedekuntakirjastoja. Toimintatilastojen 

keruun vakiintuminen mahdollisti kirjastojen välisiä 

vertailuja ja toimintojen suunnittelun fakta-aineis-

ton pohjalta. 

rakennusohjelman käynnistyminen sysäsi tuolloin 

myös kirjastojen yhdistämisen liikkeelle, niin kuin 

yliopistollisen keskussairaalan suunnittelu oli vauh-

dittanut keskuskirjaston perustamista.611 

Kirjastojen ammatillistuminen luo 
edellytykset monitahoiselle kehitykselle

Professorien luomat kirjastot kokivat tuntuvan 

muutoksen kirjastotyön ammatillistumisen myö-

tä. Sivutoimisesti hoidetut tiedekuntien kirjastot 

saivat päätoimisen, kirjastotyöhön perehtyneen 

kirjastonhoitajan ja muita kirjastoalan virkoja tai 

tehtäviä. Päätoimisen henkilökunnan työ näkyi 

asiakkaille suurempana kirjallisuusvalikoimana, 

tehostuneina lainauspalveluina ja neuvontana. Vasta 
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Helsingin yliopiston päärakennus. 
Kuvaaja: Veikko Somerpuro.  
kuvalähde: helsingin yliopisTo.  
uni maTerial Bank.
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Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Porthania-laitosrakennus valmistui 1957. Se tarjosi monipuolista tilaa 
tutkimukselle ja opetukselle, työhuoneita, ateljeetilan piirustuslaitokselle sekä liikunta- ja ruokailutiloja 
opiskelijoille, kuten kuvassa näkyvän opiskelijaruokalan. Sinne sijoittuivat historiallis-kielitieteellinen kirjas-
to, sekä oikeustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastot. Kuvaaja: Eero Roine. 2002. kuvalähde: 
helsingin yliopisTomuseo.
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Valtioneuvosto asetti joulukuussa 1966 kurssikir-

jakomitean, jonka työ laajeni korkeakoulukirjas-

tojen suunnitteluksi.614 Samaan aikaan tutkijoiden 

ja tutkimusjulkaisujen määrä kasvoi. Kirjastopal-

velut alkoivat jakautua kahteen uomaan, joista toi-

sessa korostui saksalainen kokoelmapainotteinen 

kirjastomalli ja toisessa tiedeyhteisöä palveleva 

kirjallisuuspalvelumalli, johon saatiin erityisesti 

anglosaksisen tiedemaailman vaikutteita. Hyvin 

yleisellä tasolla ilmaisten nämä mallit vastasivat 

humanististen alojen ja luonnontieteellisten ja tek-

nisten alojen tarpeisiin, taikka kirjavaltaisten alojen 

ja kausijulkaisuvaltaisten alojen tiedontarpeisiin.615 

Kurssikirjapalvelujen keskeisyyttä kuvastaa, että 

ensimmäisen suunnittelualoite kirjastopalvelujen 

automatisoinnista koski kurssikirjapalveluja. Aloit-

teen opetusministeriölle teki Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunta maaliskuussa 1970.616

Tietotekniikka alkoi muuttaa toimintaympä-

ristöä. Ensimmäiset sarjavalmisteiset tietokoneet 

tulivat myyntiin 1950-luvulla. Helsingin yliopis-

tossa atk-suunnittelun alku on ajoitettu vuoteen 

1954, jolloin matematiikkakonekomitea aloitti 

työnsä. Vuonna 1960 yliopistossa otettiin käyttöön 

ensimmäiset tietokoneet ja perustettiin Helsingin 

Toimintaympäristö muuttuu 
Korkeakoulupoliittinen suunnittelu käynnistyi 

1960-luvulla opetusministeriön ohjauksessa. Vuon-

na 1963 perustettiin valtion tiedeneuvosto. Kolme 

vuotta myöhemmin perustettiin useita uusia yliopis-

toja ja korkeakouluneuvosto, jonka keskeinen teh-

tävä oli ohjata resurssien jakoa.612 Suuret ikäluokat 

tarvitsivat koulutusmahdollisuuksia. Opiskelijoiden 

määrä yliopistoissa kolminkertaistui kuusikymmen-

luvun kuluessa noin 60 000 opiskelijaan. Korkea-

koulujen kehittämislaki 1967–1981 (6.4.1966/228) 

antoi puitteet voimavarojen ja opetushenkilökunnan 

virkojen lisäykselle. Myöhemmin lain voimassaoloa 

jatkettiin vuoteen 1986 saakka. Kehittämislaki oli 

luonteeltaan resurssilaki, joka takasi korkeakouluille 

vähimmäismäärät opettajavoimia, muuta henkilö-

kuntaa sekä tiloja ja määrärahoja. Myös kirjastoille 

avautui mahdollisuus päätoimisen henkilökunnan 

lisäämiseen. Lain myötä keskitetty valtiollinen kor-

keakoulupolitiikka voimistui. Sen toteuttamiseksi 

luotiin opetusministeriöön suunnittelukoneisto.613

Opiskelijamäärän kasvaessa kurssikirjojen 

riittävyys nousi julkiseen keskusteluun. Eduskun-

nassa tehtiin lukuisia asiaan liittyviä aloitteita. 

Pyrkimykset rakennemuutoksiin 
vastatuulessa 1970–1980-luvuilla
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ja Britanniassa; osin muutoksia oli jo toteutettu.622 

Muun muassa Tukholman yliopiston konsistori päät-

ti 1971 selvitysten ja laajan keskustelun jälkeen yhdis-

tää tiedekuntien luomat kirjastot yhdeksi organisaa-

tioksi hajasijoituksesta huolimatta.623 Keskustelussa 

hajautetun ja keskitetyn kirjastolaitoksen eduista oli 

kuitenkin selkeästi erilaisia näkemyksiä keskusteli-

joiden taustasta riippuen. Eroavuudet fokusoituivat 

kysymykseen: kuka hallitsee kirjastoja, kirjastonhoi-

tajat vai opetushenkilökunta? Vastakkain näyttivät 

olevan toiminta- ja kustannustehokkuuden arvot 

suhteessa opetushenkilökunnan priorisoimaan 

kokoelmien käytön mukavuuteen. Association of 

College and Research Libraries (ACRL) laati vuonna 

1975 Yhdysvaltojen korkeakouluja varten periaatteet 

sen arviointiin, tarvitaanko laitoskirjastoja.624 

Yliopisto selvittää ensi 
kertaa kirjastojen kokonais-
tilanteen 1960-luvulla
Kansallinen kirjastosuunnittelu Suomessa voimis-

tui. Vanhojen yliopistojen laitoskirjastoja haluttiin 

yhdistää suurempiin yksiköihin, joiden nähtiin pys-

tyvän tehokkaammin ja taloudellisemmin hallitse-

maan käyttäjä- ja julkaisumäärien kasvuun ja uusien 

välineiden, kuten tietotekniikan aiheuttamiin haas-

teisiin. Opetusministeriö asetti kesäkuussa 1966 

tieteellisten kirjastojen kehittämistoimikunnan ja 

nimesi sen puheenjohtajaksi ylikirjastonhoitaja Jor-

ma Vallinkosken.625

Helsingin yliopiston kirjastot olivat kasvaneet ja 

moninaistuneet varsin vapaasti tiedekuntien ja lai-

tosten tarpeiden ja rahoituksen mukaan. Helsingin 

yliopisto myönsi rahastoistaan 1890-luvulta lähtien 

tiedekunnille määrärahoja niiden kirjastojen perus-

tamiseen ja ylläpitoon, joista oli tehty virallinen esi-

tykseen perustuva päätös, kuten seminaarikirjastot, 

yliopiston laskentakeskus niiden ylläpitoa ja kehi-

tystyötä varten.617

Yhdysvalloissa uuden tekniikan soveltaminen 

kirjastojen toimintoihin eteni nopeasti. Ensimmäiset 

online-tiedonhakua tarjonneet palvelut aloittivat 

USA:ssa jo 1960-luvun puolivälin jälkeen. Seuraavan 

vuosikymmenen alussa tarjolla oli jo useita suu-

ria tietopankkeja.618 Kirjastojen atk-järjestelmien 

kannalta merkityksellinen oli USA:n Kongressin 

kirjaston vuonna 1966 käynnistämä MARC-projekti 

(Machine Readable Cataloging). Tämä loi perustan 

eri maissa kehitetyille luettelointiformaateille, joissa 

otettiin huomioon MARC-yhteensopivuus. Standar-

doitu luettelointitieto loi mahdollisuuden yhteisille 

luettelointijärjestelmille ja keskitetyn luettelointi-

palvelun luomiselle. Yhdysvalloissa yliopistokirjas-

tot olivat käyttäjille suunnattujen atk-järjestelmien 

käyttöönoton pioneereja.619

Suomessa seurattiin jo 1960-luvulla kansainvä-

listä tietotekniikkakehitystä, vaikka kirjastoauto-

maation suunnittelu lähtikin liikkeelle 1970-luvulla, 

noin kymmenen vuotta myöhemmin kuin edelläkä-

vijämaissa.620 Telex otettiin käyttöön 1960-luvulla, 

minkä seurauksena kaukopalveludokumenttien 

välitys nopeutui ja tehostui tuntuvasti. 

Käynnissä oleva toimintaympäristön muutos 

koski korkeakouluja kautta maailman. Saksassa, 

josta laitos- ja seminaarikirjastojen rakentaminen 

oli 1800-luvulla lähtenyt liikkeelle, korkeakoulu-

jen kirjastoja luetteloineen tuhoutui sodan aikana. 

Kirjastojen yhteistyön ja työnjaon tarve oli polttava. 

Vaikutteita saksalaisten korkeakoulujen uudistami-

seen haettiin nyt Yhdysvalloista, kun 1800-luvulla 

vaikutteiden suunta oli ollut päinvastainen. Uusia 

korkeakouluja ja kirjastoja perustettaessa malliksi 

otettiin laaja-alainen keskuskirjasto, jolla oli vas-

tuu yliopiston kaikista kokoelmista ja keskitetyistä 

toiminnoista.621 Yliopisto- ja kirjastouudistuksia 

suunniteltiin Yhdysvaltojen lisäksi Pohjoismaissa 
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Veikko Okko jaromaanisenfilologianprofessori

Veikko Väänänen.628 Kirjastoasiantuntemusta edus-

tivat ylikirjastonhoitaja Jorma Vallinkoski, teolo-

gisen tiedekunnan kirjastonhoitaja Esko Häkli ja 

Maatalouskirjaston kirjastonhoitaja Majlis Tulander. 

Lisäksi jäsenenä oli työntutkija Martti Asunmaa. 

Sihteeriksi toimikunta otti oikeustieteellisen tiede-

kunnan kirjastonhoitaja OTL Juhani Wirilanderin. 

Toimikunnan professorijäsenissä tapahtui vaihdok-

sia muiden työtehtävien vuoksi.629 

Toimikunnan kokoonpanossa korostuivat teo-

loginen ja juridinen asiantuntemus. Lääketieteen 

edustus siitä puuttui kokonaan. Teologisesta tiede-

kunnasta mietintöä valmistelleeseen työvaliokun-

taan nimettiin sekä professori että kirjastonhoitaja. 

Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri olivat oikeus-

tieteellisestä tiedekunnasta.630 Herää kysymys, miksi 

näillä kahdella suhteellisen pienellä tiedekunnalla 

oli näin vahva asema toimikunnassa? Syitä voidaan 

etsiä sekä tiedekunnista että henkilöistä. Molemmat 

tiedekunnat olivat kirjavaltaisia tiedekuntia, jotka 

olivat vuosikymmenen alussa omaksuneet tiedekun-

takirjastomallin ja saaneet päätoimiset kirjastonhoi-

tajat. Oikeustieteellisen tiedekunnan asiantuntemus 

yliopistohallintoon liittyvässä työssä oli hyödylli-

nen, minkä lisäksi toimikunnan puheenjohtajan 

professori Tauno Ellilän pitkäaikainen kokemus 

aluksi seminaarikirjaston hoitajana ja sittemmin 

tiedekuntakirjaston esimiehenä oli poikkeukselli-

nen professorikunnassa. Teologisen tiedekunnan 

kirjastonhoitaja Esko Häkli puolestaan toimi ope-

tusministeriön asettaman tieteellisten kirjastojen 

kehittämistoimikunnan sihteerinä koko laitoskir-

jastotoimikunnan ajan, joten yhteys kansalliseen 

kirjastosuunnitteluun oli tiivis. Laitoskirjastotoi-

mikunnan asiantuntemusta käytettiin muutoinkin 

hyväksi, sillä konsistori antoi sille useita lisätehtäviä, 

kuten lausuntojen valmistelua. Toimikunta luovutti 

mietintönsä konsistorille 28.5.1969.631 

historiallis-kielitieteellinen laitos ja Maatalous- ja 

Metsäkirjastot. Sen sijaan rehtorinkertomuksissa ei 

yleensä ole mainintoja luonnon- ja lääketieteellisten 

käsikirjastojen perustamis- tai ylläpitorahoituksesta 

joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Laitosten 

esimiehet päättivät laitokselleen myönnetyn ra-

hoituksen käytöstä kirjallisuuden ja tieteellisten 

lehtien hankintaan. Yliopisto myönsi kuitenkin lai-

toskirjastojen toimintaan erillisrahoitusta muun 

muassa merkittävien kokoelmien ostamiseen tai 

luettelointiin. 

Yliopistohallinnon perusyksiköiksi katsottuja 

Helsingin yliopiston laitoksia oli kuusikymmenlu-

vulla yli 170, joskin monet niistä varsin pieniä.626  

Hallinnonuudistustoimikunnan (1970) tavoittee-

na olikin vahvistaa tiedekuntien asemaa suhteessa 

laitoksiin. 

Tieteellisen julkaisemisen voimakas kasvu 

loi kirjastoille erityisesti tiloihin ja kirjallisuuden 

hankintavaroihin liittyviä paineita. Voimavaroja 

koskevan päätösvallan hajautuminen vaikeutti tie-

toaineistojen suunnitelmallista hankintaa ja luet-

telointia. Yliopiston konsistori asetti vuoden 1967 

maaliskuussa ensi kertaa toimikunnan, joka sai 

tehtäväkseen laatia suunnitelman laitoskirjasto-

jen hoidon, luetteloinnin ja täydennyshankintojen 

koordinoimiseksi ja rationalisoimiseksi. Kyseessä 

oli ensimmäinen yritys kartoittaa ja ohjata yliopis-

ton kirjastojen kokonaisuutta. Kirjasto katsottiin 

olevan niillä laitoksilla, jotka olivat kvestuurin an-

tamien tietojen mukaan käyttäneet kirjallisuuden 

hankintaan vähintään 100 markkaa vuonna 1966. 

Näille kaikille (118) lähetettiin kyselylomake tietojen 

kartoittamiseksi. Vastaukset saatiin lähes kaikilta 

(114).627 

Laitoskirjastotoimikunnan puheenjohtajaksi 

määrättiin professori Tauno Ellilä oikeustieteelli-

sestä tiedekunnasta sekä jäseniksi kirkkohistorian 

professori Kauko Pirinen, maantieteen professori 
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Vaatimus tiedekuntakirjastosta kohdistui erityi-

sestifilosofiseentiedekuntaan.Matemaattis-luon-

nontieteellinen osasto oli säilyttänyt laitoskirjaston-

sa vailla toimintaa koordinoivaa tiedekuntakirjastoa. 

Historiallis-kielitieteellinen osasto oli jo vuosisadan 

alussa koonnut kielitieteiden seminaarikirjastot 

historiallis-kielitieteelliseen kirjastoon mutta sen 

ulkopuolella oli suurehkoja laitosten kirjastoja, ja 

uusia laitoksia oli syntymässä. Muut tiedekunnat 

olivat jo toteuttaneet muutoksia palveluissaan, jos-

kin lääketieteellisen keskuskirjaston rinnalla olivat 

edelleen itsenäiset klinikka- ja laitoskirjastot. Koor-

dinoinnin tarvetta korosti kirjallisuuskokoelmien 

hajaantuminen eri yksiköihin. 

Kirjallisuuden hankintakysymysten selvittelyä 

vaati käynnissä oleva käyttäjäkunnan ja julkaisu-

määrien kasvu. Käyttäjäkunta kaksinkertaistui 

Mietinnön ehdotuksissa on nähtävissä kansain-

välisen kirjastokehityksen painotuksia. Toimikunta 

perehtyi erityisesti Ruotsissa ja Saksassa käynnissä 

oleviin hankkeisiin, ja selvitti perusteellisesti kirjas-

tojen kokoelmia, henkilöstöä ja tiloja. Vaikka vanha 

kolmijako pääkirjastoon, tiedekuntakirjastoihin ja 

laitosten kirjastoihin hyväksyttiin, keskeinen muu-

tosesitys oli, että jokaisessa tiedekunnassa tuli olla 

tiedekuntakirjasto. Tiedekuntakirjaston tuli kantaa 

päävastuu kirjallisuuden hankinnoista yhdessä lai-

tosten kanssa, ostaa ja luetteloida hankittu aineisto 

ja pitää tiedekunnan kokoelmien keskuskortistoa. 

Kirjastohenkilökunnan tuli periaatteessa olla koor-

dinoivan tiedekuntakirjaston palkkalistoilla. Vaikka 

kirjastohallinto ja -tekniikka keskitettäisiin, käyttä-

jien palvelu haluttiin pitää hajasijoitettuna.632

Taulukko 3. Helsingin yliopiston kirjastot 1969–1974. Lähteet: Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969 ja 
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974. 

Tiedekunta/osasto
Kirjastoja yhteensä  

1969
Tiedekuntakirjasto  

tai vastaava 1974
Laitoskirjastoja  

1974

Teologinen 4 Tiedekuntakirjasto 6

Oikeustieteellinen 7 Tiedekuntakirjasto 6

Lääketieteellinen 33
Lääketieteellinen

keskuskirjasto 47

Filosofinen 
- Hk-osasto 14

Historiallis-kieli-
tieteellinen kirjasto 20

Filosofinen 
- ml-osasto 18 - lähes 30

Maatalous-metsätieteellinen 
- maataloustiede 19 Maatalouskirjasto 26

Maatalous-metsätieteellinen
- metsätiede 9 Metsäkirjasto 12

Valtiotieteellinen 8 Tiedekuntakirjasto 11

Voimistelulaitos 1

Erillislaitokset 1 13

Yhteensä 114 7 168
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keskuskirjastossa ja puolet hajautuneina yli 160: 

een laitoskirjastoon. Matemaattis-luonnontieteelli-

sen osaston lähes 30 laitoskirjastolla oli huomattava 

suuret, yli 300 000 niteen kokoelmat. Myös lääketie-

teellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastoissa 

oli lähes 140 000 nidettä. Osa laitoskirjastoista oli 

kuitenkin pieniä käsikirjastoja. Kullakin kirjastolla 

ja laitoksella oli omat erilliset kortistonsa ja luette-

lonsa. Käyttöä periaatteessa helpottaneet valtakun-

nalliset yhteisluettelot ilmestyivät usean vuoden 

viiveellä.

Kokoelmat karttuivat vuosittain lähes 100 000 

niteellä, joista 45 % tuli pääkirjastoon ja 55 % tie-

dekuntien kirjastoihin. Laitoskirjastoihin hankittiin 

vuosittain enemmän aineistoa kuin tiedekunta- ja 

keskuskirjastoihin. Erityisen merkittävä oli mate-

maattis-luonnontieteellisen osaston laitoskirjastojen 

osuus, joka kattoi lähes puolet laitoskirjastojen han-

kinnoista. Kun huomioon otetaan hankintakustan-

nukset, laitoskirjastojen merkitys korostui edelleen; 

niiden uutuushankinnan kustannukset olivat vuo-

den 1973 selvityksen mukaan 1,1 miljoonaa markkaa, 

mikä oli yli 2/3 tiedekuntien kirjastoihin hankittujen 

aineistojen kuluista. Tiedekunta- ja keskuskirjastot 

käyttivät hankintoihin tuolloin yhteensä 466 000 

1960-luvulla, tieteellisen kirjallisuuden määrä kas-

voi 25 % ja samalla ulkomaisen kirjallisuuden hinta-

taso nousi vuosittain noin 10 prosenttia. Sen sijaan 

kirjastojen rahoitus ei noussut samassa suhteessa.633 

Opetusministeriön nimittämä tieteellisten kir-

jastojen lautakunta asetti 1969 normijaoston sel-

vittämään kirjallisuuden hankintamäärärahojen 

tarvetta ja vaikuttavia tekijöitä. Kyseinen kansalli-

nen kartoitus antoi mallin Helsingin yliopiston ko-

koelmaselvitykselle, josta HYK vastasi. Ensimmäi-

sessä vaiheessa koottiin tiedot laitoksiin saapuvista 

ulkomaisista aikakauslehdistä, ja tiedot julkaistiin 

yliopiston ulkomaisten lehtien yhteisluettelona syk-

syllä 1971. Luettelon valmistumisen yhteydessä HYK 

käynnistiselvityksenmonografiahankinnasta.Lai-

toksille lähetettyyn kyselyyn saatiin 133 vastausta. 

Selvitys Helsingin yliopiston tiedekunta- ja laitos-

kirjastojen hankintaperiaatteista (1973)634 sisälsi 

lyhyen yhteenvedon ja kyselyyn saadut vastaukset 

tiedekunnittain. Yleisluonteisten suositusten jälkeen 

varsinaiset toimenpiteet jäivät laitosten ja kirjastojen 

vastuulle. 

Tiedekunta- ja laitoskirjastojen kokoelmiin 

kuului 1970-luvun alussa 1,26 miljoonaa nidettä, 

joista noin puolet oli seitsemässä tiedekunta- ja 

Taulukko 4. Helsingin yliopiston kirjastokokoelmat ja uuden kartunnan määrä vuonna 1970.  
Lähde: Selvitys Helsingin yliopiston tiedekunta- ja laitoskirjastojen kirjallisuuden hankinta periaatteista 1973. 

Kokoelmien  
nidemäärä %

Uuden kartunnan 
nidemäärä %

Hankintakustan-
nukset 1000 MK %

Tiedekuntien kirjastot 
yhteensä 1 260 000 41 51 200 55 1 587 000 79

- Laitoskirjastot 620 000 28 700 1 122 000

- Tiedekunta- ja  
    keskuskirjastot 640 000 22 500 466 000

HYK 1 800 000 59 42 000 45 427 000 21

HY yhteensä 3 060 000 100 93 200 100 2 014 000 100
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Fysiikan ja kemian laitokset alkoivat koota omaan käyttöön kansainvälisiä julkaisuja 1800-luvun jälkipuolis-
kolla. Luonnontieteisiin muodostui huomattavan suuret kokoelmat, vaikka hankinnan pääpaino oli ajankoh-
taisissa tieteellisissä kausijulkaisuissa. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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opetusministeriön asettama Helsingin yliopiston 

hallinnonuudistustoimikunta, jonka tehtävänä oli 

laatia suunnitelma koko Helsingin yliopiston ha-

janaisen ja jäsentymättömän laitosrakenteen uu-

distamiseksi. Taustalla olivat valtioneuvoston 1968 

asettaman komitean esitykset, joissa tähdättiin kor-

keakoulujen sisäisen hallinnon uudistamiseen. Pyr-

kimyksissä ohjailla yliopistojen kehitystä seurattiin 

Euroopan maiden malleja.639 

Yliopistohallinnon perusyksiköitä, laitoksia, 

Helsingin yliopistossa oli yli 170.640 Tuolloiset seitse-

män tiedekuntaa koordinoivat laitosten toimintaa ja 

vastasivat tutkintojen myöntämisestä mutta niiden 

päätösvaltaa heikensi se, että laitokset saivat määrä-

rahansa suoraan pienen konsistorin päätöksellä.641 

Hallinnonuudistustoimikunta nimesi kirjastoja 

koskevien esitysten valmisteluun erillisen jaoston 

puheenjohtajana lehtori Kai A. Saanila ja jäseninä 

professori Heikki Jokelajafilosofiankandidaatti

Esko-Olavi Seppälä,sihteerinäfilosofianylioppi-

las Eeva Latokartano. Jaosto käytti valmisteluun 

lukuisia aiempia selvityksiä.642 Hallinnonuudistus-

toimikunnan mietintö ei ollut yksimielinen vaan 

lausunnoissa siihen esitettiin eriäviä mielipiteitä 

muun muassa yliopiston hallintoelinten kokoonpa-

nosta ja valintatavasta mutta ei kirjastoja koskevista 

esityksistä.

Vuoden 1970 syyskaudella valmistuneessa 

mietinnössä esitettiin Helsingin yliopiston kirjas-

tolaitoksen laajaa uudelleen järjestelyä. Koko kir-

jastolaitoksesta tuli muodostaa yksi kokonaisuus, 

jolla oli johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. Näiden 

alaisina toimisivat pääkirjasto ja tiedekuntakirjas-

tot. Poikkeuksena olisi kuitenkin Lääketieteellinen 

keskuskirjasto, jolla oli oma johtokunta ja joka oli 

usean toimijan yhteinen kirjasto. Pääkirjastoa joh-

taisi esityksen mukaan pääkirjastonhoitaja, jonka 

alaisuuteen kuuluisi neljä osastoa (hankintaosasto, 

luettelointi-jakokoelmaosasto,bibliografinenosasto

markkaa.635 Helsingin yliopiston kokoelmien jakau-

tuminen HYK:n ja tiedekuntien piirissä toimivien 

kirjastojen kesken oli kuitenkin tasapainoisempi 

kuin vaikkapa vanhoissa saksalaisissa yliopistoissa, 

joissa laitosten kokoelmat saattoivat olla kaksinker-

taiset pääkirjastoon verrattuina.636 Aineistojen han-

kintakustannusten ero on liitettävissä kokoelmien 

sisältöihin; tiedekunta- ja laitoskirjastot vastasivat 

pääosin ulkomaisen aineiston hankinnoista ja HYK 

ensisijassa kotimaisesta vapaakappaleina saadusta 

aineistosta. 

Vuonna 1973 laadittu kokoelmaselvitys oikaisee 

merkittävän tilastovirheen tieteellisten kirjastojen 

tilastoissa koskien Helsingin yliopistoon hankitun 

aineiston kustannuksia. Helsingin yliopiston tiede-

kuntien hankintakustannuksiin on valtakunnalli-

sessa tilastossa kirjattu vain 635 000 mk. Todelli-

set kustannukset olivat lähes miljoonaa markkaa 

suuremmat (1 587 000 mk).637 Syynä virheelliseen 

tietoon on nimenomaan laitoskirjastojen, kuten ma-

temaattis-luonnontieteellisen osaston kirjastojen 

puuttuminen valtakunnallisesta kirjastotilastosta. 

Laitoskirjastotoimikunta teki esityksen pysyvän 

toimikunnan asettamisesta, jonka tehtävänä olisi 

yliopiston kirjastotoimen kehittäminen. Siihen kuu-

luisivat HYK:n, tiedekuntien kirjastojen ja yliopiston 

hallinnon edustajat. Vuorovuosin siihen kuuluisi 

puolet tiedekuntien keskuskirjastojen edustajista.638 

Esitys osoittautui kirjastolaitoksen myöhemmän 

kehityksen kannalta merkittäväksi.

Helsingin yliopiston 
kaikki kirjastot yhteiseen 
organisaatioon?
Laitoskirjastotoimikunnan esitys kirjastoneu-

vottelukunnan perustamisesta toteutui nopeasti. 

Neuvottelukunnan perustamisen teki kiireelliseksi 
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Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisenä toimin-

tavuotenaan 1971 seitsemän kertaa, seuraavana 

kymmenen kertaa, 1973 peräti kolmetoista kertaa 

ja alkuvuodesta 1974 viisi kertaa.645

Samaan aikaan työskenteli Eduskunnan ylikir-

jastonhoitaja Henrik Schaumanin johdolla kurssi-

kirjastojen organisointitoimikunta, joka vahvisti 

mietinnössään kirjastolaitoksen kokoamista yhteen 

organisaatioon.646 Se esitti III osamietinnössään 

(10.12.1971), että korkeakoulujen kirjastolaitoksen 

tuli olla yksi hallinnollinen kokonaisuus, jonka ylintä 

päätösvaltaa käyttäisi johtokunta. Mikäli kuitenkin 

olosuhteet vaativat usean kirjastoyksikön perusta-

mista, ne tuli yhdistää mahdollisimman suuriksi 

tieteenalojen peruskirjastoiksi, joiden lisäksi lai-

toksissa voisi olla suppeita käsikirjastoja. Mietinnön 

mukaan kirjaston henkilökunnan tuli olla henki-

löstöhallinnollinen kokonaisuus. Kirjastoteknisiä 

tehtäviä tuli keskittää.647 

ja yleisönpalveluosasto). Osastoja johtaisivat kirjas-

toneuvokset. Viidennen osaston muodostaisi esityk-

sen mukaan tiedekunta- ja kurssikirjasto-osasto, 

jonka alaisia olisivat tiedekuntakirjastot ja kurs-

sikirjastot. Tiedekuntakirjastojen tuli koordinoi-

da laitoskirjastojen toimintaa. Jotta vastuusuhteet 

olisivat selkeitä, osasto- ja kirjastotasolla ei tullut 

olla kollegiaalisia johtoelimiä, ainoastaan yhteis-

työelimet olivat mahdollisia.643 

Yliopiston konsistori asetti kirjastotoimen kehit-

tämistä varten kirjastoneuvottelukunnan vain pari 

kuukautta hallinnonuudistuskomitean mietinnön 

jälkeen (4.11.1970). Neuvottelukunnan enemmistö 

oli kirjastonhoitajia, minkä lisäksi siihen kuuluivat 

yksi professori ja rehtorinviraston toimistopäällikkö 

sekä yksi opiskelija. Konsistori nimesi puheenjoh-

tajaksi ylikirjastonhoitaja, professori Jorma Val-

linkosken (1915–1980).644 Vallinkosken pyydettyä 

eroa terveydellisistä syistä konsistori nimesi pu-

heenjohtajaksi professori Kauko Pirisen (1915–1999). 

kuVIo 1. Hallinnonuudistustoimikunnan esitys kirjastolaitoksen organisaatiosta 1970. Lähde: Hallinnon-
uudistustoimikunnan mietintö 1970, 25a.
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kirjastojen yhdistämiseen. Se näyttäisi olleen eräs 

juurisyy niihin jännitteisiin, joita muodostui HYK:n 

ja tiedekuntien kirjastojen välille. HYK asettui kan-

nattamaan laajaa uudistusta, mikä on luettavis-

sa muun muassa kirjastoneuvottelukunnalle jae-

tusta muistiosta Kirjaston toimintaedellytyksistä 

(20.12.1971). Siinä HYK perusteli uudistustarvetta 

talouteen ja kirjastopalvelujen tasoon liittyvillä ar-

gumenteilla. Kirjasto oli valmis uudistamaan omaa 

organisaatiotaan niin, että yliopistotehtävät ja kan-

salliskirjastotehtävät voitaisiin selkeämmin erottaa 

toisistaan. Kirjastoneuvottelukunnan, sittemmin 

kirjastotoimikunnan muistioista välittyy kuva, että 

ehdotus yhdestä kirjasto-organisaatiosta toimi tule-

vaisuusvisiona erityisesti HYK:lle ja merkitsi man-

daattia toimia aktiivisesti kohti tätä päämäärää.650 

HYK liittyi näkemyksissään kansainvälisen ja 

kansallisen kirjastomaailman uudistusajatuksiin. 

Muutos aiempaan oli merkittävä, kun sitä verrataan 

muun muassa Esko Häklin kirjoitukseen 1969 yli-

opiston laitoskirjastotoimikunnan tuloksista: ”sel-

laisessa heterogeenisessa konglomeraatissa kuin 

Helsingin yliopistossa ei kirjastolaitoksen voimakas 

keskittäminen yliopiston pääkirjaston alaisuuteen 

ole vielä ainakaan tässä vaiheessa edes ajateltavissa.” 

Häkli kuvasi suunnitelmaa pienten askelten ohjelma-

na, joka mahdollisesti omalla painollaan vähitellen 

johtaisi rationaaliin keskitykseen.651 Vaikka HYK:n 

ylikirjastonhoitaja oli tuolloin FT Jorma Vallinkos-

ki, yhä useammat tehtävät siirtyivät muille hänen 

terveydentilansa heiketessä. Virkaa tekevänä ylikir-

jastonhoitajan tehtävää hoiti vuodesta 1973 alkaen 

FL Esko Häkli, joka nimitettiin virkaan 1976. Hä-

nen viiteyhteisönsä pienestä teologisen tiedekunnan 

kirjastosta suureen yliopiston kirjastoon muuttui 

jo 1969, jolloin hänet kutsuttiin hoitamaan HYK:n 

ulkomaisen osaston osastopäällikön sijaisuutta.652 

Myös hänen luottamustehtävänsä laajenivat. 

Kurssikirjastotoimikunnan ehdotus korkea-

koulukirjastojen hallinnosta merkitsi huomattavaa 

muutosta vallitsevaan tilanteeseen. Suurten kirjas-

tojen päällikkövaltaisen johtamisen sijasta ylin pää-

tösvalta kuuluisi johtokunnalle. Tätäkin suurempaa 

muutosta merkitsi luopuminen periaatteesta, jonka 

mukaan kirjastoyksiköt kuuluivat oleellisena osana 

laitoksiin ja tiedekuntiin. Toimikunnan jäsenen Vesa 

Kauton sanoin: ”Haluttiin päästä pois kirjastojen 

saksalaistyyppisestä organisaatiomallista, jota Hel-

singin yliopisto edusti. Haluttiin edetä kohti britti-

läisten uusien yliopistojen kirjastorakennetta.”648 

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kannalta 

merkittävä aloite kirjastojen yhdistämisestä yhtei-

seen organisaatioon julkaistiin ensimmäisen kerran 

hallinnonuudistustoimikunnan mietinnössä 1970. 

Esitystä valmisteleva kirjastojaosto toimi lyhyen 

aikaa, mietinnön mukaan noin kuukauden, joten 

sillä ei ollut mahdollisuuksia omiin selvityksiin, eikä 

siihen kuulunut kirjastoissa työskenteleviä. Esitys 

kirjastojen yhdistämisestä vastasi hallinnonuudis-

tuksen pyrkimyksiä selkeyttää tiedekuntien ja laitos-

ten johtamista. Se oli kuitenkin radikaali verrattuna 

laitoskirjastokirjastotoimikunnan esityksiin, jotka 

tähtäsivät tiedekuntien kirjastotoiminnan vahvis-

tamiseen. On mahdollista, jopa todennäköistä, että 

kirjastojaosto sai vaikutteita parhaillaan käynnissä 

olleesta kurssikirjastojen organisointitoimikunnan 

valmistelusta. Kyseinen toimikunta perehtyi sekä 

suomalaisten että useiden ulkomaisten yliopisto-

jen kirjastojen kehittämissuunnitelmiin ja päätyi 

omassa mietinnössään ehdottamaan kirjastojen yh-

distämistä. Toimikuntaan kuului ylikirjastonhoitaja 

Henrik Schaumanin johdolla joukko merkittäviä 

kirjastoalan vaikuttajia, mukaan luettuna Helsingin 

yliopistosta kirjastonhoitaja Esko Häkli.649 

Esitystä kirjastolaitoksen kokonaisuudistukses-

ta voidaan pitää käännekohtana ja kirjastosuunnitte-

lun käynnistäjänä, vaikka se ei johtanutkaan tuolloin 
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Häklille, joka johti toimikuntaa yhteensä kuusitoista 

vuotta (1976–1992).656

Tiedekuntia edustivat niiden valinnan mukaan 

joko professorit tai kirjastonhoitajat. Professorien 

vaikutusmahdollisuuksia kirjastotoimikunnassa 

lisättiin tuntuvasti aiempaan neuvottelukuntaan 

verrattuna; heidän määränsä vaihteli neljästä viiteen 

kuitenkin niin, että kokoonpanoon kuului aina sekä 

luonnontieteellisten alojen, että humanististen ja 

yhteiskuntatieteiden professoriedustajia. Tarve lisätä 

tiedekuntien vaikutusmahdollisuuksia on liitettävis-

sä kirjastolaitoksen rakenteellisiin muutosesityksiin. 

Keskustelua ei haluttu jättää vain kirjastoasiantun-

tijoille, sillä näkemyksissä keskitetyn ja hajautetun 

kirjastolaitoksen eduista oli eroja niin meillä kuin 

muualla maailmassa, kuten jo edellä on todettu. 

Professoriedustajia toimikunnan työhön osallis-

tui sittemmin vuosina 1971–2009 yhteensä 39, joista 

8 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, 

7 humanistisen tiedekunnan, viisi lääketieteellisen 

ja kasvatustieteellisen, neljä maatalous-metsätieteel-

lisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan professoria. 

Valtiotieteellisen tiedekunnan professoreja jäseninä 

oli kolme. Teologista tiedekuntaa edusti professori 

Kauko Pirisen puheen johtaja kauden päätyttyä 

kirjaston hoitaja, sittemmin kirjastonjohtaja Liisa 

Rajamäki, kunnes toimikunnassa korostuivat tiede-

kuntien sijasta kampukset kirjastoineen. Liitteeseen 

4 on koottu kirjastotoimikunnan puheenjohtajat ja 

jäsenet vuosina 1970–2009.  

Kirjastotoimikunnalla oli vastuu kirjastotoi-

men yleisestä suunnittelusta. Sillä oli oikeus tehdä 

aloitteita ja esityksiä konsistorille, tiedekunnille ja 

erillislaitoksille sekä asettaa työryhmiä.657 1970-

luku oli Helsingin yliopistossa aktiivisen kirjastoi-

hin kohdistuvan selvitystyön ja suunnittelun aikaa. 

Laitoskirjastotoimikunnan mietintö oli luonut poh-

jan seuraaville selvityksille, joista muodostui täs-

mentyvä kehittämissuunnitelma; suunnittelu alkoi 

Keskittämisvisiota ei jaettu tiedekuntien tai 

niiden kirjastojen keskuudessa. Professori Nils 

Oker-Blomin johtaman hallintotyöryhmän muistios-

sa 1976 todettiin, että vaikka yleisesti tunnustettiin 

kirjastotoimen hallinnollisen keskittämisen tarve, 

yksimielisyyttä koko kirjastolaitoksen järjestämi-

sestä yhtenäisen hallinnon alaiseksi ei ollut.653 Suun-

nittelun perustaksi muodostuikin ikään kuin kaksi 

todellisuutta, joista toisen tavoitteena oli yhdistää 

kirjastot ja toisen säilyttää rakenteet ennallaan. Yh-

teistä organisaatiota koskevasta esityksestä muo-

dostui ”kuuma peruna”, jota ei suoraan erilaisissa 

muistioissa käsitelty mutta joka vaikutti pinnan alla 

ratkaisuihin ja asenteisiin. Kirjastolaitoksen raken-

teen uudistaminen kohti suurempia kokonaisuuksia 

oli joka tapauksessa ensimmäisestä toimintavuodes-

ta alkaen neuvottelukunnan agendalla. 

Kirjastosuunnittelu 
voimistuu yliopistotasolla ja 
valtakunnallisesti 
Helsingin yliopiston konsistori asetti uuden luot-

tamuselimen, kirjastotoimikunnan syyskuussa 

1974 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi jatkamaan 

neuvottelukunnan työtä. Toimikuntaa laajennet-

tiin, ja kokoonpanoa muutettiin merkittävästi siten, 

että kaikki tiedekunnat saivat edustajansa siihen. 

Keskushallinnolla ja HYK:lla oli kummallakin 

yksi edustaja, jokaisella seitsemästä tiedekunnasta 

omansa ja Ylioppilaskunnalla kaksi edustajaa.654 

Konsistori nimesi kirjastotoimikunnan puheen-

johtajaksi professori Kauko Pirisen teologisesta tie-

dekunnasta. Ensimmäisessä kokouksessaan toimi-

kunta valitsi varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö 

Esko Häklin ja sihteeriksi alikirjastonhoitaja Mar-

jatta Sulevon.655 Jo parin vuoden päästä puheenjoh-

tajuus siirtyi ylikirjastonhoitajaksi nimitetylle Esko 
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Käynnissä oli monia merkittäviä muutosvai-

heita, jotka edellyttivät suunnittelua niin yliopisto-

tasolla kuin valtakunnallisesti. Tietoyhteiskunnan 

ensimmäiset merkit osuivat 1970-luvun alkuun, ja 

tietotekniikan sovelluksia alettiin ottaa haltuun. 

Maan taloutta heikensi öljykriisi. Suurten ikäluok-

kien nuorisoliikehdintä muuttui puoluepoliittiseksi. 

Kirjastohenkilöstön pätevyysvaatimukset ja kou-

lutusmahdollisuudet lisääntyivät. Murrosvaiheen 

suunnitteluoptimismi näkyi asiantuntijaeliminä 

sekä lukuisina selvityksinä niin kansallisella ta-

solla kuin Helsingin yliopistossa. Myös kansain-

välinen korkeakoulukirjastojen yhteistyö voimis-

tui, kun vuonna 1971 perustettiin eurooppalaisten 

tutkimuskirjastojen järjestö LIBER (The Ligue des 

Bibliothèques Européennes de Recherche).660

Valtakunnallista suunnittelua edellytti koko 

joukko ratkaisua vaativia kysymyksiä, kuten kes-

kuskirjastot, korkeakoulukirjastojen organisaation 

kehittäminen sekä lukupaikka- ja tilanormit, edel-

leen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston 

siirtäminen valtiolle ja ATK-tavoitetoimikunnan 

ehdotus. Valtioneuvoston päätöksellä vahvistettiin 

kansallista kirjastoyhteistyötä nimittämällä tieteel-

lisen informoinnin neuvosto (Tinfo 1972–1981),661 

jossa yhdistyivät alan molemmat pääuomat: kor-

keakoulukirjastojen kehittäminen ja tieteellinen 

tietopalvelu. Kiireellisimpinä neuvoston ohjelmassa 

olivat informaatiopalvelutoiminnan kokonaisvaltai-

nen kehittämisohjelma, luonnontieteiden kirjasto- ja 

informaatiopalvelujen kokonaisohjelma sekä kir-

jastolaitoksen kansallisten tehtävien hoitaminen.662 

Neuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Esko 

Häkli, joka tuolloin oli HYK:n vt. osastopäällikkö. 

Häkli oli mainitun neuvoston puheenjohtaja vuosina 

1972–1978 ja varapuheenjohtaja 1985–1991. Hel-

singin yliopiston kannalta tämä merkitsi sisäisten 

ja kansallisten vaikutteiden ja aloitteiden liikkumis-

ta molempiin suuntiin. Varapuheenjohtaja oli Elin 

kokoelmien kartoituksella 1970, eteni kirjastolaitok-

sen kartoitukseen 1974, kehittämissuunnitelmaan 

1975 ja työnjakoa koskevaan esitykseen 1976 sekä 

henkilöstösuunnitelmaan vuonna 1978. Yliopiston 

sisäisen suunnittelun jatkuvuutta korosti se, että sa-

moja henkilöitä osallistui useisiin selvitysryhmiin.658 

Osa jäsenistä osallistui valtakunnallisten ryhmien 

työskentelyyn. Kirjastotoimikunta sai toimintansa 

tueksi suunnittelijan.659 

Professori Esko Häkli aloitti teologisen tiedekunnan 
ensimmäisenä virkaan nimitettynä kirjastonhoita-
jana 1962. HYK:n ylikirjastonhoitajan virassa hän 
toimi 1976–2001. Häkli toimi koko virkauransa 
näkemyksellisenä ja määrätietoisena kirjasto- ja 
tietopalvelujen kehittäjänä. Hänen vaikutuksensa 
ulottui Helsingin yliopiston ohella valtakunnalliseen 
ja kansainväliseen kirjastomaailmaan. Kuvaaja: 
Kuva siskot. kuvalähde: museovirasTo. CC By 4.0
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Kansalliskirjasto kysymyk-
ses tä tulee vedenjakaja 
rakennesuunnittelussa
Aloitteita Kansalliskirjaston kehittämiseksi esitet-

tiin opetusministeriön asettamien luottamuselinten 

työskentelyssä ja mietinnöissä. Tieteellisten kir-

jastojen komitea käsitteli jo mietinnössään (1950) 

HYK:n asemaa kansalliskirjastona ja kirjastojen 

välistä yhteistyötä. Ongelmaksi nähtiin, että vaikka 

HYK de facto toimi kansalliskirjastona, sen asema 

oli epäselvä. Ylikirjastonhoitajalle esitettiin oikeutta 

osallistua päättävien elinten kokouksiin. Suurena 

korjausta vaativana epäkohtana nähtiin ”miltei täy-

dellinen eristyneisyys” laitoskirjastojen ja pääkir-

jaston välillä.664 

Kansalliset kirjastoalan elimet esittävät 
erillisen kansalliskirjaston perustamista
Tieteellisten kirjastojen komitean aloitteesta perus-

tettiin tieteellisten kirjastojen lautakunta, joka asetti 

toimikunnan valmistelemaan ohjelmaa tieteellisen 

kirjastojen kehittämiseksi. Toimikunta esitti mie-

tinnössäänbibliografiseninstituutinperustamista

HYK:n yhteyteen. (Kom. 1967: B 91).665 Vastaehdotus 

tuli yliopiston kirjastosta. Hieman arkaluontoinen 

ajatus irrottaa kansalliskirjastotehtävät yliopistosta 

tuli esiin 1967 Suomen kuvalehden artikkelin kautta. 

Kyllästyttyään kirjastonsa resurssi- ja tilaongelmiin 

ylikirjastonhoitaja Vallinkoski heitti haastattelus-

saan ajatuksen erillisen kansalliskirjaston perusta-

misesta opetusministeriön alaisuuteen.666 

Kansalliskirjaston kehittämistä koskevat aja-

tukset eivät syntyneet tyhjiössä. Toisen maailman-

sodan jälkeisenä aikana tarve kehittää kansallisia 

kirjastopalveluja oli ajankohtainen useissa maissa. 

Lääketieteen keskuskirjasto Yhdysvalloissa va-

kiinnutettiin 1960. Britanniassa selvitykset kan-

salliskirjastosta, johon yhdistettiin useita aiempia 

Törnudd (1924–2008) Teknillisen korkeakoulun 

kirjastosta. Jäsenistöön kuuluivat sellaiset tieteellis-

ten kirjastojen vaikuttajat kuin Vesa Kautto, Sinikka 

Koskiala, Henrik Schauman (1916–1996), Ritva Sie-

vänen-Allen (1930–2009) ja Eeva-Maija Tamme-

kann (1930–2016). Schaumania lukuun ottamatta 

kaikki olivat suhteellisen nuoria mutta jo asemansa 

vakiinnuttaneita: he tulivat vaikuttamaan kirjasto-

alan kehitykseen 1990-luvulle saakka. Kolme heistä 

oli suorittanut kirjastoalan tutkinnon Yhdysvalloissa. 

Tinfon vaikutusten voi katsoa ulottuvan 2000-luvulle 

saakka, vaikka kaikkea valmistelua ei pystyttykään 

toteuttamaan.663 Sen ulkopuolella omaa kehitystyötä 

tekivät erityisesti ne kirjastot, joista sittemmin tuli 

alansa keskuskirjastoja ja jotka pitivät kansallista 

suunnittelua liian hidassoutuisena. Monitahoinen 

suunnittelu ei jäänyt työryhmien sisäiseksi tiedok-

si. Merkittävänä tiedon jakamisen ja keskustelun 

foorumina toimi Suomen tieteellisen kirjastoseuran 

vuonna 1968 perustettu jäsenlehti Signum. Tieteel-

linen kirjastoseura ja sen jäsenlehti yhdistivät eri 

tavoin ajattelevia kirjastojen vaikuttajia. 

Keskeisiä 1970-luvun kysymyksiä käsitellään 

seuraavassa aihepiireittäin. Helsingin yliopiston 

kirjastolaitos oli vähitellen muotoutunut saman-

kaltaiseksi kuin kirjastolaitokset vanhoissa eu-

rooppalaisissa yliopistoissa. Yliopistossa oli edellä 

mainittujen selvitysten mukaan 168 laitos- tai lai-

tosryhmäkirjastoa, 7 tiedekunta- ja keskuskirjas-

toa sekä HYK. Erilaisia kirjastoja oli yhteensä 177. 

HYK:lla oli kirjastolaitoksessa erityisasema mui-

hin verrattuna. Se oli maan suurin kirjasto, jolla oli 

sekä kansalliskirjaston, että yliopiston pääkirjaston 

tehtävät. Ylioppilaskunnan kirjasto valtiollistettiin 

ja liitettiin HYK:n osastoksi vuonna 1974. Pääkir-

jaston rooli vahvistui edelleen, kun Tieteellisten 

seurojen kirjaston luonnontieteellisistä kokoelmista 

muodostettiin HYK:n luonnontieteellinen osasto 

(Luonnontieteiden kirjasto vuodesta 1981 alkaen). 
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Pohjaa suunnittelulle saatiin ulkomaiden malleista. 

Tinfon mietintö esitti parhaana vaihtoehtona eril-

lisen kansalliskirjaston tehtäviä hoitavan yksikön 

perustamista opetusministeriön alaisuuteen. Kan-

salliskirjastoyksikköön haluttiin yhdistää Tinfon 

ja Tieteellisten kirjastojen atk-yksikön tehtävät, 

joihin sittemmin voitaisiin liittää HYK:n kansal-

liskirjastotehtäviä,kutenbibliografinenosastoja

Fennica-kokoelma.673 

HYK:n johtosääntömuutos 1973 tähtäsi pää-

kirjastoroolin vahvistumiseen, mikä loi edelly-

tyksiä kirjastolaitoksen rakenteen uudistamiselle. 

Johtosäännössä aiemmin ilmaistu vastuu kansal-

lisesta yhteistyöstä muutettiin koskemaan yhteis-

työtä oman yliopiston eri kirjastojen välillä. Yli-

oppilaskunnan kirjaston siirto vuoden 1974 alusta 

lukien HYK:n opiskeluosastoksi vahvisti osaltaan 

pääkirjastotehtävää. 

Esitykset kansalliskirjastosta koskivat mitä 

suurimmassa määrin Helsingin yliopistoa ja sen 

kirjastolaitosta. Konsistori asetti kirjastotoimikun-

nan esityksestä lukuisia selvitysryhmiä. Helsingin 

yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus (1974) korosti 

kirjastolaitoksen kiinteää niveltämistä yliopistossa 

annettavaan opetukseen ja tutkimukseen ja kii-

rehti HYK:n aseman selvittämistä Helsingin yli-

opiston kirjastolaitoksessa.674 Helsingin yliopiston 

kirjastolaitoksen kehittämissuunnitelma vuosille 

1976–1980 oli osa yliopiston keskipitkän tähtäyk-

sen suunnitelmavalmistelua. Tiedekuntakohtaisten 

peruskirjastojen rakentaminen oli sen keskeinen 

juonne.675 Helsingin yliopiston kirjastojen työn-

jakoa käsitellyt työryhmä (1976) 676 kokosi yhteen 

aiemmat selvitykset ja toimenpide-esitykset sekä 

opetusministeriön palautteet ja kirjastojen kehit-

tämissuunnitelmat. Jo laitoskirjastotoimikunta oli 

esittänyt, että jokaisessa tiedekunnassa tulisi olla 

tiedekuntakirjasto kirjastotoiminnan keskuksena.677 

Työnjakoa käsitellyt työryhmä esitti kiireellisenä 

organisaatioita, julkaistiin 1969–1971. Parlamentti 

vahvisti lain British Librarysta 1972.667 Naapuri-

maassa Ruotsissa tehtiin 1971 päätös muodostaa 

Kuninkaallisesta kirjastosta oma kokonaisuutensa ja 

koota eri paikoissa tuolloin toimineet tiedekunta- ja 

laitoskirjastot yhteen organisaatioon siinä vaiheessa, 

jolloin ne muuttaisivat Frescatin yliopistokampuk-

selle.668 Muuttojen jälkeen muodostettiin Tukholman 

yliopiston kirjasto 1977.669 

Kansallisten tehtävien valmistelu jatkui kurs-

sikirjastojen organisointitoimikunnassa, joka esitti 

III osamietinnössään (KM 1971 B 130) sekä kor-

keakoulukirjastojen keskittämistä, että erillisen 

kansalliskirjaston perustamista. Komitean mukaan 

HYK:sta voitaisiin siirtää osa toimintoja uuteen 

organisaatioon: tällaisia olivat kotimaisen osaston 

arkistokokoelma,kansallisbibliografiantoimitus,

vapaakappaletoimisto ja Suomen tieteellisten kir-

jastojen yhteisluettelon toimitus sekä vaihtokeskus-

tehtävät Tieteellisten seurain kirjastosta. Kansal-

liskirjastoa koskevaa esitystä perusteltiin haitoilla, 

joita HYK:n kaksoisrooli kansalliskirjastona ja yli-

opistokirjastona aiheutti sekä Helsingin yliopistolle, 

että maan kirjastotoiminnalle.670 Kansalliskirjastolle 

haluttiin antaa uusiakin tehtäviä. Tämän ohella ko-

mitea esitti, että opetusministeriöön perustettaisiin 

tieteellisten kirjastojen ja tieteellisen informoinnin 

ylintä hallintoa varten erillinen toimisto. Komitean 

esitys ei ollut yksimielinen, vaan näkemyserot kos-

kivat ylimmän hallinnon järjestämistä. Esko Häk-

li, Matti Liinamaa ja Henrik Schauman katsoivat 

eriävässä mielipiteessään, että pelkkä toimisto olisi 

liian heikko. Sen sijasta tulisi perustaa Norjan mal-

lin mukaan erillinen kirjastovirasto monipuolisine 

vastuineen.671 

Valtakunnallisten tehtävien valmistelu jatkui 

vuonna 1972 perustetun Tinfon toimesta.672 Neuvos-

ton I mietinnössä (KM 1974:43) esitettiin kokonais-

suunnitelma kansallisten tehtävien organisoinniksi. 
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reunaehtoja, joiden avulla yliopisto halusi taata omil-

le tutkijoilleen ja opettajilleen jatkuvan pääsyn kan-

sallisiin kokoelmiin. Erityisesti rahoituskysymykset 

nousivat esteeksi. 

HYK:ssa vakiintui 1970-luvun loppupuolella kä-

sitys, ettei erillisen kansalliskirjaston tavoitteella 

ollut toteutumisen edellytyksiä. Kirjasto esitti vuosia 

1980–1984 koskevassa toiminta- ja taloussuunnitel-

massaan yliopistoasetuksen muuttamista siten, että 

HYK:n asema yliopisto- ja kansalliskirjastona sel-

keytetään. Perusteluissa viitattiin siihen, ettei eril-

linen kansalliskirjasto toteudu. Kirjasto esitti kan-

sallisten tehtävien erottamista omaksi kohdakseen, 

jotta niiden rahoitus voitaisiin järjestää suoraan 

opetusministeriön päätöksellä.679 Rahoitusmallin 

muutos onnistui kuitenkin vasta tulosjohtamisen 

myötä 1990-luvulla. 

Näyttää siltä, että 1970-luvun loppuvuosina ope-

tusministeriö vetäytyi kirjastojen kehittämishank-

keista. Kansallisten tehtävien kunnianhimoinen 

suunnittelu epäonnistui erityisesti resurssikysy-

mysten vuoksi; 1970-luvun öljykriisin seurauksena 

resurssilisäyksiä vaativat hankkeet jäivät jalkoihin. 

Erillisen kansalliskirjaston perustaminen olisi edel-

lyttänyt lisärahoitusta. Taustalla näyttää olleen 

kuitenkin myös periaatteellisia, arvokysymyksiin 

ja toimintakulttuuriin liittyviä kuiluja, joihin niin 

ylijohtaja Markku Linna, opetusministeri Kalevi 

Kivistö kuin kirjastoasioiden esittelijä Juhani Hak-

karainen viittasivat todetessaan, ettei kirjastoalan 

suunnittelijoiden ja akateemisten päättäjien välil-

lä ollut riittävää keskusteluyhteyttä. Kirjastoalan 

suunnitteluryhmissä oli pääosin alan ammattilaisia. 

Sen sijaan yliopistojen päättävissä elimissä oli lä-

hes kauttaaltaan kirjastojen käyttäjiä, professoreja, 

joiden intressit kohdistuivat opetukseen ja tutki-

mukseen. Näiden ryhmien välillä ei ollut riittävää 

yhteistä valmistelua.680 

toimenpiteenä yliopiston pääkirjaston vapauttamista 

kansalliskirjastotehtävistä. Se asettui tukemaan 

Tinfon I mietinnön (KM 1974: 43) ehdotusta kan-

salliskirjastotehtävien siirrosta pois HYK:sta vuo-

teen 1984 mennessä. Tämän ajateltiin selkeyttävän 

johdonmukaista kehittämistä yliopiston kirjasto-

laitoksessa, joka koostuisi pääkirjastosta ja tiede-

kuntien kirjastoista. Tiedekuntien tuli puolestaan 

laatia yksityiskohtainen kirjastotoimensa kehittä-

missuunnitelma. Yliopiston pääkirjaston vastuulla 

olisi yhteisten asioiden hoito, kuten toiminnallinen 

koordinointi, henkilöstön ja käyttäjäkoulutuksen 

suunnittelu, tiedotustoiminnan, luetteloinnin, kir-

jastotekniikan ja kurssikirjapalvelun kehittäminen 

sekä yhteisen varastokirjaston suunnittelu.678 

Yliopiston kirjastolaitoksen suunnittelu näytti 

etenevän kohti suurempia kokonaisuuksia. Työn-

jakoa koskevissa esityksissä tavoiteltiin kansain-

välisten mallien mukaisesti toiminnallista ja hal-

linnollista yhtenäisyyttä sekä tiedekunta-, että 

yliopistotasolla. Kirjallisuuden valintaan ja han-

kintaan sekä ostojen, vaihtojen ja luetteloinnin orga-

nisointiin esitettiin entistä keskitetympiä ratkaisuja. 

Pääkirjastolle oltiin valmiita uskomaan yhteisiä ke-

hittämistehtäviä, kunhan pääkirjasto vapautettaisiin 

kansalliskirjastotehtävistä. Myöskään mahdollista 

hallinnollista yhdistämistä ei tässä vaiheessa sul-

jettu pois mutta siihen suhtauduttiin varovaisesti. 

Yhdistämisen mahdollisuuksien tutkiminen halut-

tiin siirtää tulevaisuuteen. 

Erillinen kansalliskirjasto jää 
toteutumatta

Kunnianhimoinen suunnitelma kansallisten teh-

tävien kokoamisesta erilliseen opetusministeriön 

alaiseen kansalliskirjastoon ei kuitenkaan toteu-

tunut. Helsingin yliopisto piti omissa lausunnois-

saan erottamista mahdollisena mutta asetti useita 
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jälkimmäinen arvio ei osunut maaliin. Suunnittelu 

laitoskirjastojen yhdistämisestä kampuskirjastoik-

si alkoi vain muutamien vuosien kuluttua. Vuosi-

kymmentä myöhemmin kolme kampuskirjastoa oli 

aloittanut toimintansa, ja tätäkin laajempi uudelleen 

organisointi käynnistyi. 

Yliopiston kirjastojen ja tiedekuntien vastustus 

hallinnollista yhdistämistä vastaan oli todellinen 

reaktio mutta avoimeksi kysymykseksi jää, olisi-

ko muutoksissa voitu edetä, mikäli erillisen kan-

salliskirjaston suunnitelmat olisivat toteutuneet 

1970-luvulla. Kansallisten tehtävien siirtyminen 

pois yliopiston piiristä olisi joka tapauksessa an-

tanut mahdollisuuden keskittyä nimenomaan yli-

opistoa palvelevien kirjastojen toimintoihin. Huo-

mion arvoista on, että lähes kaikki muut Suomen 

korkeakoulukirjastot olivat 1980-luvun alkaessa 

hallinnollisesti yhtenäisiä. Oulun yliopistossa kirjas-

tolaitos oli johtosäännön mukaan yhtenäinen mutta 

tiedekuntien kirjastojen henkilöstö kuului edelleen 

tiedekuntiin. Neljä yliopistoa (Tampereen teknilli-

nen korkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Turun 

yliopisto ja Åbo Akademi) yhdisti hallinnollisesti 

kirjastonsa 1970-luvun kuluessa kurssikirjastojen 

organisointitoimikunnan esittämällä tavalla.683 Mer-

kittävät keskittämisen esteet Helsingin yliopistossa 

jatkuivat 1990-luvulle saakka. Tällaisia olivat nä-

kemykset kirjastokokoelmien omistusoikeudesta, 

riittävän suurten tilojen puuttuminen ja yhteisen 

atk-järjestelmän käyttöönoton siirtyminen 1990-lu-

vun alkuun. Kun toimintaympäristössä tapahtui 

oleellisia muutoksia, kirjastoja koskeville muutok-

sille avautui mahdollisuus.

Vuoropuhelua vaikeutti osaltaan se, että kan-

sallisten kirjastoelinten keskeiset vaikuttajat oli-

vat suhteellisen nuoria kirjastonjohtajia, joilla oli 

vahva näkemys tarvittavista muutoksista ja usko 

rationaalisten perustelujen voimaan. Vastapuolel-

la esimerkiksi Helsingin yliopiston ja tiedekuntien 

johdossa oli edelliseen, 1910-luvulla syntyneeseen 

sukupolveen kuuluvia vakiintuneita professoreja. 

Yliopisto oli edelleen professorivaltainen instituu-

tio; kolmikantainen konsistori hyväksyttiin vasta 

1990-luvulla. Tiedekuntien kirjastot olivat professo-

rien perustamia ja professorien johtamia. Päätoimi-

sia kirjastonhoitajia oli useissa tiedekunnissa ollut 

vasta kymmenisen vuotta, ja kirjastohenkilöstön 

määrä oli edelleen vähäinen. Jännite voidaan nähdä 

myös kirjastohenkilöstön ja tutkimushenkilöstön 

perustavanlaatuisten arvojen eroavuutena. Kirjas-

tonhoitajien keskeisinä arvoina voidaan pitää kaik-

kien asiakkaiden tasavertaista palvelua ja toiminnan 

järkiperäistä kehittämistä. Sen sijaan tutkimusyhtei-

sön perusarvoihin kuuluu kilpailu, joka kohdistuu 

ennen kaikkea tieteen tuloksiin mutta välillisesti 

myös oman tutkimuksen toimintaedellytyksiin.681

Keskeisten kansallisten tehtävien keskittämi-

nen toteutui vasta 1990-luvulla. Ylikirjastonhoitaja 

Esko Häkli arvioi tuolloin 1970-luvun suunnittelua 

todeten, että aloitteet olivat aikaansa edellä, sillä 

vaikka Tinfon mietintö oli menetelmällisesti malli-

kelpoinen, se oli epärealistinen sekä poliittisesti että 

käytännöllisesti. Kansallisten hankkeiden lisäksi 

suuret organisaatiomuutokset torjuttiin Helsingin 

yliopiston kirjastolaitoksessa. Häklin näkemys 

kirjastolaitoksen tulevaisuudesta oli 1990-luvun 

alussa pessimistinen: ”En usko, että Helsingin yli-

opistoon on saatavissa minkäänlaista yhtenäistä 

kirjastojärjestelmää vuosikymmeniin.”682 Vaikka 

suunnitelma kirjastojen yhdistämisestä oli 1970-lu-

vulla toden totta aikaansa edellä, sillä edellytyk-

set ja osapuolten tahto yhdistämiseen puuttuivat, 
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vuoksi kirjastojen yhteistyölle haluttiin luoda hal-

linnolliset ja taloudelliset puitteet. Lisäksi kirjalli-

suuspalvelun toimikunnassa ja tieteellisen infor-

moinnin neuvottelukunnassa tehtiin suunnitelmia 

tieteellisen dokumentoinnin ja informaatiopalvelun 

vastuukeskuksista.684

Tieteellisten kirjastojen komitea teki mietin-

nössään (1950) esityksen keskuskirjastoista, joi-

den yhteistyö kohdistuisi ennen kaikkea niihin 

kirjastotyön osa-alueisiin, joissa yhteistyö nähtiin 

polttavana, kuten yhteisluettelojen laadintaan ja 

jatkuvaan ylläpitoon, kirjahankintojen keskittämi-

seen, kaukopalvelun kehittämiseen ja kirjallisuus-

palvelun tehostamiseen. Kirjallisuuden hankinnan 

rationalisointia perusteltiin taloudellisilla syillä, 

sillä markan arvon aleneminen, valuuttaongelmat 

ja kirjojen hintojen nousu olivat jälleenrakennus-

ajan suuria ongelmia. Samaan aikaan tieteellisen 

tutkimustyön vaatimukset kirjastoille kasvoivat. 

Teknillisten ja luonnontieteellisten alojen tueksi tuli 

kehittää kirjallisuuspalvelua. Mietinnössä käsiteltiin 

keskuskirjastosuunnittelua, josta esimerkkinä oli 

lääketieteellisen keskuskirjaston tarve. Siinä kiin-

nitettiin huomiota HYK:n ja laitoskirjastojen vähäi-

seen yhteistyöhön, jota tuli kehittää yhteisluetteloin-

nin suuntaan.685 1940-luvulla työskenteli myös kaksi 

komiteaa, jotka valmistelivat yksittäisen kirjaston 

tehtävien laajentamista, nimittäin Eduskuntakir-

jastokomitea ja Teknillinen keskuskirjastokomitea. 

 Valtakunnallinen keskuskirjastojärjestelmä 

vahvistettiin 1970-luvulla. On kuitenkin 

huomattava, että keskuskirjaston käsitettä 

on käytetty vaihtelevin tavoin. 1900-luvun alussa 

mm. lääketieteelliset seurat esittivät ajatuksia alansa 

”keskuskirjaston” aikaansaamisesta tarkoittaen tie-

tyn alan kirjallisuuden keskittämistä yhteen kirjas-

toon. Samoihin aikoihin maatalousalan professorit 

tekivät esityksiä keskuskirjastosta. Kansainvälisiä 

esimerkkejä oli käytettävissä. Helsingin yliopiston 

laitoskirjastotoimikunta (1969) käytti käsitettä tar-

koittamaan tiedekuntien oman kirjastotoiminnan 

koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavaa yk-

sikköä. Siinä tarkoituksessa, jossa keskuskirjastot 

vakiinnutettiin valtioneuvoston päätöksellä 1972, 

suunnittelu alkoi 1940-luvulla. 

Kymmenen tieteellistä 
keskus kirjastoa vuosina 
1972–1985
Keskuskirjastojärjestelmän kehittäjiin kuulunut 

Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja Eeva-Mai-

ja Tammekann katsoi järjestelmän syntyneen kol-

mesta lähtökohdasta. Kirjastojen välinen yhteistyö 

alkoi jo 1910- ja 1920-luvuilla muun muassa yh-

teisluettelojen kautta. 1950- ja 1960-luvuilla kor-

keakoulujen hajasijoitus aiheutti haasteita, joiden 

Keskuskirjastoja nimitetään ja 
tiedekuntakirjastojen johtaminen 
uudistuu 
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(vastuualueena taloustieteet) ja Teknillisen korkea-

koulun kirjasto (tekniikka ja sen perustana olevat 

luonnontieteet). Vuonna 1977 keskuskirjastoaseman 

saivat Jyväskylän yliopiston kirjasto (kasvatustie-

teet, psykologia, liikuntatieteet) sekä kolme Helsin-

gin yliopiston kirjastolaitokseen kuuluvaa kirjastoa: 

Lääketieteellinen keskuskirjasto (lääketiede), Maa-

talouskirjasto (maatalous-, elintarvike-, ravitsemus- 

ja kotitaloustieteet) ja Metsäkirjasto (metsätieteet). 

Vuonna 1982 keskuskirjastoiksi nimettiin HYK 

(humanistiset tieteet) ja Tilastokirjasto (tilastot). 

Tampereen yliopiston kirjasto sai yhteiskuntatie-

teiden, lehdistö- ja tiedotusopin sekä kirjastotieteen 

ja informatiikan keskuskirjastostatuksen vuonna 

1984. Eduskunnan kirjasto nimettiin vuonna 1985 

oikeus- ja valtiotieteiden keskuskirjastoksi.689 

Yhteiskuntatieteiden keskuskirjaston valmiste-

lussa ehdolla oli kaksi kirjastoa. Eduskunnan kir-

jaston vastuulle oli tulossa oikeus- ja valtiotieteiden 

keskuskirjastovastuu. Valtiotieteellisen tiedekunnan 

kirjasto oli ehdolla sosiaalitieteiden keskuskirjastok-

si.Kirjastollaolikokemustaerikoisbibliografioiden

tuottamisesta ja valmiuksia uusien palvelujen kokei-

luun (muun muassa Telset-järjestelmä tiedotusopin 

laitoksen kanssa laitteistona Tv-vastaanotin ja kuva-

nauhuri). Kansainvälisten tiedonhakujärjestelmien 

käytettävyyttä yhteiskuntatieteissä vähensi tuolloin 

niiden niukka eurooppalainen ja pohjoismainen ai-

neisto.690 Vertailun pohjalta Tampereen yliopiston 

kirjasto osoittautui kuitenkin vahvemmaksi.691 

Keskuskirjastojärjestelmän toimivuutta arvi-

oitiin 1990-luvulla.692 Valtioneuvoston päätös tie-

teellisistä keskuskirjastoista kumottiin 4.12.2003 

(VNP 1020/2003). Kumoamisen taustalla oli muun 

muassa jäljempänä käsiteltävä julkaisutoiminnan 

alkava siirtyminen verkkoon, minkä seurauksena 

korkeakoulukirjastojen kokoelmat alkoivat yhden-

mukaistua ja keskeisen palvelumuodon, kaukopalve-

lun, tarve ja mahdollisuudet vähenivät. Tieteellisten 

Helsingin yliopistossa oli jo keskustelun käyn-

nistyessä useita merkittäviä kirjastoja, joilla oli val-

takunnallinen tehtävä. HYK:n ohella Maatalous- ja 

Metsäkirjasto toimivat alusta alkaen ainoina alo-

jensa tieteellisinä kirjastoina, ja käynnistivät kau-

kopalvelutoimintaa toisen maailmansodan jälkeen. 

Lääketieteellinen keskuskirjasto perustettiin 1966 

usean toimijan yhteiseksi keskuskirjastoksi. Näiden 

kirjastojentehtäviinkuuluierikoisbibliografioiden

ja alan asiasanastojen toimitustyö jo ennen kuin ne 

määriteltiin virallisesti keskuskirjastotehtäviksi.

Ensimmäisissä keskuskirjastomietinnöissä 

korostuivat perinteiset kirjastotehtävät, kuten ko-

koelmat, niiden laatu ja laajuus sekä kokoelmien 

käyttöön liittyvät tehtävät. Myöhemmissä mietin-

nöissä pääpaino oli palvelutehtävissä, erityisesti 

informaatiopalvelussa ja tieteenalojen valtakunnal-

lisissakehittämistehtävissä.Bibliografiatyöjatiedo-

tus, samoin kuin yhteistyö eri laitosten, tutkijoiden ja 

kirjastojen välillä sekä käyttäjien koulutus kuuluivat 

informaatiopalvelutehtäviin. Keskuskirjastoista tuli 

kehittää alojensa palvelu- ja tiedotuskeskuksia.686 

Valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskus-

kirjastoista (VNP 719/1972, annettu 26.10.1972) 

antoi kehyksen keskuskirjastoiksi nimeämiselle. 

Päätöksessä yksilöitiin keskuskirjastojen asema, 

tehtävät ja hallinto. Tämän jälkeen keskuskirjasto-

jen määrääminen perustui selvitystyöhön ja Tinfon 

lausuntoihin. Keskuskirjastoiksi hyväksyttävien tuli 

mukauttaa johtosääntönsä vastaamaan valtioneu-

voston päätöstä.687 Lääketieteellisen keskuskirjaston 

johtokunta esitti jo tammikuussa 1973 konsistorille, 

että se ryhtyisi toimenpiteisiin kirjaston nimeämi-

seksi tieteelliseksi keskuskirjastoksi. Samana vuo-

den syksyllä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

teki konsistorille vastaavan esityksen Maatalous- ja 

Metsäkirjastosta.688

Tieteellisiksi keskuskirjastoiksi nimettiin vuon-

na 1972 Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 
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kirjastojen yhteistyön mahdollisuuksia päätös ei 

sinänsä muuttanut. Keskuskirjastoiksi nimettyjen 

kirjastojen rahoitusvastuu oli koko ajan ollut pääosin 

niiden kehysorganisaatioilla.693

Tieteelliset keskuskirjastot informaatio-
palvelujen innovaattoreina Helsingin 
yliopistossa 

Keskuskirjastot toimivat palvelukehityksen inno-

vaattoreina ja ottivat ensimmäisten joukossa käyt-

tööntietotekniikkaabibliografioidentoimittamises-

sa, kirjaston kokoelmien hallinnassa ja käyttäjille 

annetussa tietopalvelussa. Kansainväliset verkostot 

ja jäsenyydet olivat merkittävä tuki uusien toimin-

tojen käyttöönotossa. Näiden ansiosta keskuskirjas-

tot pääsivät liikkeelle huomattavasti ennen muita 

tiedekuntien kirjastoja, jotka odottivat kansallisen 

kirjastojärjestelmän käyttöönottoa.

Lääketieteelliseen keskuskirjaston käynnistä-

miä informaatiopalveluja on tarkemmin kuvattu 

kirjaston perustamista koskevassa luvussa. Kirjasto 

käynnisti palvelut varsin pian perustamisen ja kir-

jastonhoitajanimityksen jälkeen ja oli etulinjassa 

kehitystyössä.694 

Maatalouskirjasto hyväksyttiin 1969 YK:n Elin-

tarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tallekirjastok-

si, joka sai kokoelmiinsa valtaosan kyseisen järjestön 

julkaisutuotannosta.695 Vastaavanlaisen kansainvä-

lisen jäsenyyden WHO:n (World Health Organisati-

on) tallekirjastona Lääketieteellinen keskuskirjasto 

sai vuonna 1991. Yhteistyö FAO:n kansallisena AG-

RIS-järjestelmän keskuksena mahdollisti Maata-

louskirjaston kansainvälisen tietokantapohjaisen 

bibliografiayhteistyönjo1970-luvunpuolivälissä.696 

Järjestelmän toimintaperiaatteisiin kuului, että 

kunkin maan kansallinen keskus kokosi ja toimitti 

alansa viitetiedot kansainväliseen järjestelmään. 

Informaatikkovirkojen suhteen Maatalouskirjasto 

Maatalouskirjasto nimitettiin keskuskirjastoksi 
1977. Maatalouskirjaston informaatikko Ann-Brit 
Ylinen puhelinyhteydessä kansainväliseen AG-
RIS-tietopankkiin. kuvalähde: helsingin yliopisTon 
kirjasTo. viikin kampuskirjasTon kuvakokoelma.

oli huonommassa asemassa kuin Lääketieteellinen 

keskuskirjasto; kirjasto joutui hoitamaan tehtävää 

usean vuoden ajan silloisilla henkilöresursseillaan. 

1980-luvun alkupuolella viitetietojen tallentaminen 

voitiin hajauttaa usean organisaation (Maatalouden 

tutkimuskeskus, Maatalouden taloudellinen tutki-

muslaitos ja Metsäkirjasto) yhteistyöksi automaa-

tiota käyttäen. Yhteistyötä vahvisti kansainvälisen 

järjestön aktiivinen koulutus sekä kahden vuo-

den välein Roomassa järjestetty neuvottelukoko-

us, johon osallistui kirjastonjohtaja ja usein joku 

asiantuntijoista.697 

Bibliografiatyöantoimahdollisuuksiamyöstieto-

konepohjaiseen informaatiopalveluun, jonka Maata-

louskirjasto käynnisti 1979. Päätoimisen informaati-

kon puutetta korvasi maa- ja metsätalousministeriön 
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International Union of Forestry Organisation (IUF-

RO)-järjestön yhteistyöhön metsätieteellisen termi-

pankin perustamiseksi ja huolehti kansainvälisen 

sanaston ja yleisen suomalaisen asiasanaston yhteen 

sovittamisesta.701 

Merkittävää parannusta ulkomaisten tietokan-

tojen käyttöön toivat uudenlaiset tiedonvälityksen 

välineet, jotka alkoivat yleistyä 1980-luvulla. Tällai-

sia olivat mm. CD ROM-levykkeillä (Compact Disc 

Read-Only Memory) julkaistut viitetietoja sisältävät 

tietokannat, kokotekstikannat tai hakuteokset. Mer-

kittävä etu oli, että laajatkin tiedostot voitiin pakata 

pieneen kokoon, että tiedonsiirtokustannuksia ei 

tullut eikä tulosteista tarvinnut maksaa erikseen. 

Tiedostot kuitenkin tarvitsivat laitekantaa, kuten 

mikrotietokoneen, lukulaitteen ja kirjoittimen.702

Keskuskirjastojen johtajat

Maatalouskirjastoa johti keskuskirjastotoiminnan 

alkaessa vuodesta 1974 aina vuoteen 1991 FK An-

nikki Kaivosoja. Hän oli pätevöitynyt kirjastotehtä-

viin Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa ja Suomen 

rahoitus osa-aikaisen informaatikon palkkaamiseksi. 

1990-luvun alussa Maatalouskirjastossa oli jo käy-

tössä kymmenen tietojärjestelmää.698 Tietokantojen 

käyttöä helpotti CD-ROM-teknologia. AGRIS-tie-

tokannassa oli tuolloin jo 1,7 miljoonaa viitettä 130 

maan yhdessä tuottamina. Kansainvälisen kauko-

palvelun aktiivisuutta kuvastaa se, että Maatalo-

uskirjasto oli 1980-luvun lopulla yhteydessä lähes 

neljäänkymmeneen maahan ja yli kahteensataan ul-

komaiseen kirjastoon. Maatalousalojen kirjastoilla oli 

myös oma yhdistyksensä International Association 

of Agricultural Librarians and Documentalists, joka 

järjesti maailmankonferenssin joka viides vuosi.699 

Metsäkirjasto aloitti metsätieteellisen bibliogra-

fiankokoamisenatk:navullavuonna1978yhteis-

työssä Tieteellisten kirjastojen atk-yksikön kanssa. 

Myös ensimmäiset haut keskeisistä tietokannoista 

tehtiin samana vuonna. Oma kirjoitinpääte saa-

tiin muutaman vuoden kuluttua. Neljän vuoden 

siirtymävaiheen jälkeen suomalaisen metsätieteen 

bibliografiavoitiintuottaakokonaanatk-pohjai-

sesti. Myös kirjaston kokoelmien atk-luettelointi 

aloitettiin.700 Metsäkirjasto liittyi 1980-luvun alussa 

Roomassa järjestettiin vuosittain AGRIS-tietokantapalvelujen kansainvälinen kokous. Kuvassa Maatalous-
kirjaston johtaja Annikki Kaivosoja ja eri maiden edustajia. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. viikin 
kampuskirjasTon kuvakokoelma.
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Kirjallisuuspalveluseuran informaatiopalvelukurs-

silla sekä Tampereen yliopistossa. Hän aloitti kirjas-

touransa Tieteellisten seurain kirjastossa 1957–1969, 

toimi sitten kirjastonhoitajana Ilmatieteen laitoksen 

kirjastossa 1969–1974 ja valittiin kirjastonhoitajaksi 

Maatalouskirjastoon 1974.703 Eläkkeelle hän jäi 1991. 

Hänen aikanaan Maatalouskirjastosta tuli kansainvä-

lisen AGRI-verkoston jäsen, ja kirjasto käynnisti tieto-

konepohjaisen informaatiopalvelun. Kaivosoja toimi 

useissa Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran luotta-

mustehtävissä, myös puheenjohtajana 1975–1976, 

sekä kirjoitti useita julkaisuja kirjastopalveluista.704 

Metsäkirjaston johtajaksi valittiin Johannes 

Kainulaisen jälkeen vuonna 1978 FM, YTL Ma-

riam Ginman, joka kuitenkin oli virkavapaana hoi-

taakseen NORDINFOn pääsihteerin tehtävää.705 

Hänen sijaisenaan toimi 1978–1979 FK Annikki 

Karjalainen, joka sai nimitykseen virkaan vuoden 

1980 alusta lukien.706 Annikki Karjalaisella oli luon-

nontieteellisten alojen koulutus. Hän oli toiminut 

näiden alojen opettajana ennen puolentoista vuoden 

kautta Tinfon sihteerinä. Hän työskenteli yhteensä 

viisi vuotta lääketieteellisissä kirjastoissa: aluksi 

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kirjastossa ja 

sen jälkeen informaatikkona Lääketieteellisessä kes-

kuskirjastossa. Metsäkirjastossa hän ehti toimia 

pari vuotta kirjastonhoitajan viransijaisena ennen 

nimitystä kirjastonhoitajan pysyvään toimeen.707 

Nimike muutettiin kirjastonjohtajaksi 1992, missä 

tehtävässä Karjalainen toimi, kunnes Metsäkirjasto 

liitettiin Viikin tiedekirjastoon 1999. 

Historiallis-kielitieteellisen 
osaston ja HYK:n sidokset 
selvitysten kohteena
Filosofisentiedekunnansuurissaosastoissa,histo-

riallis-kielitieteellisessä ja matemaattis-luonnon-

tieteellisessä, opiskelu keskittyi pääaineisiin, joilla 

ei välttämättä ollut paljoa tekemistä toisten pää-

aineiden kanssa. Tässä ne erosivat muun muassa 

teologisesta ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, 

joissa tutkintoon kuului lähes kaikkien opetusalo-

jen opintoja.708 Tämä oli myös eräs tekijä vahvan 

laitoskirjastoperinteen takana.  

Historiallis-kielitieteellisellä osastolla oli mui-

ta tieteenaloja tiiviimpi suhde Yleiseen kirjastoon, 

(sittemmin HYK), jonka kokoelmat palvelivat erityi-

sesti humanisteja. Osastolla oli myös perinteisesti 

huomattava vaikutus ylikirjastonhoitajan valintaan. 

Asiaa käsitellään tarkemmin henkilöstöluvussa 

(Sivutoimisesta kirjastonhoidosta päätoimisiin tie-

toasiantuntijoihin). Osasto sitoi kirjastovirkansa 

HYK:n virkahierarkiaan. 

HYK:n ja historiallis-kielitieteellisen osaston 

1880-luvulta alkaen perustettujen kirjastojen työn-

jakoon kiinnitettiin huomiota jo laitoskirjastotoimi-

kunnan mietinnössä 1969. 

Yliopiston laitoskirjastotoimikunta ja sen jäl-

keen kirjastoneuvottelukunta kiinnittivät huomiota 

humanistisia tieteenaloja palvelevien kirjastojen 

moninaisuuteen. Konsistori antoi vuonna 1971 his-

toriallis-kielitieteelliselle osastolle ohjeen käynnistää 

kirjastopalvelujensa kokonaissuunnittelu, jossa sekä 

osaston omat että HYK:n humanistiset kokoelmat 

otettaisiin huomioon.709 Tarve selvittää sekä kirjas-

tojen työnjakoa, että yhteistyön mahdollisuuksia oli 

ilmeinen, sillä kirjastot sijaitsivat lähekkäin ja niiden 

kokoelmissa oli päällekkäisyyttä, eikä niiden välistä 

työnjakoa ollut koskaan selvästi määritelty.710 

Selvityksen mukaan osaston kirjastokokoel-

mat (noin 185 000 nidosta, vuosikartunta 11 000 

nidosta) olivat laajuudeltaan noin kymmenesosa 

koko HYK:n kokoelmista (yhteensä 1,8 miljoonaa 

nidettä) ja vastasivat kooltaan slaavilaisen kirjas-

ton tai opiskeluosaston kokoelmia. HYK:n panostus 

humanistisen tutkimuskirjallisuuden hankintaan 



160 | TiedeyhTeisön kumppanina

Porthanian valmistuminen 1957 avasi humanistitutkijoille ja -opettajille mahdollisuuden omiin työhuonei-
siin ja kirjaston läheisyyteen. Historiallis-kielitieteellisen kirjaston lukusali Porthaniassa. kuvalähde: hyka. 
hisToriallis-kieliTieTeellisen kirjasTon kuvakokoelma.
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HYK:n opiskeluosaston toimintaa pidettiin tarkoi-

tuksenmukaisena, ja laitosten hoitamaa kurssikir-

japalvelua haluttiin siirtää entistä vahvemmin opis-

keluosaston vastuulle. Laitoskirjastojen keskeinen 

tehtävä oli tukea opettajien päivittäistä työskentelyä 

ja opiskelijoita heidän valmistellessaan ensimmäi-

siä opinnäytteitään. HYK:n tuli puolestaan palvella 

tutkijoita ja laudaturtyötä tekeviä opiskelijoita, hoi-

taa kirjastolaitoksen yhteistä varastokirjastoa sekä 

tiedottaa uutuuskirjallisuudesta. Sen tuli laajentaa 

lukutiloja ja avohyllykokoelmaa ja nopeuttaa uu-

tuuskirjallisuuden käsittelyä. 

Selvitys nosti esille historiallis-kielitieteelli-

sen kirjaston tulevaisuutta koskevan kysymyksen: 

tulisiko siitä kehittää uusien kielten kirjastopalve-

luista vastaava yksikkö vai jatkaisiko se seminaari-

kirjastona? Kysymys liittyi HYK:n omassa suunni-

telmassaan (1975–1979) esittämään näkemykseen 

humanistien kirjastopalvelujen optimaalisesta 

kehittämisestä suurehkoiksi peruskirjastoiksi, joi-

ta muun muassa luonnontieteisiin suunniteltiin. 

Peruskirjastoihin koottaisiin aihepiireittäin kirjal-

lisuutta sekä laitoksilta että pääkirjastosta. HYK 

piti tärkeänä, että ”jo ennen kokonaisuudistusta” 

pyrittäisiin sulauttamaan pääkirjasto yliopiston 

muun kirjastotoiminnan osaksi.715 

Käynnissä tai käynnistymässä oli useita suu-

ria hankkeita: erillistä kansalliskirjastoa koskeva 

selvitystyö, HYK:n palveluperiaatteita muuttava 

avokokoelmauudistus (1977–1980), joka toi uutta 

kirjallisuutta avoimesti käytettäväksi ja lisäsi lu-

kupaikkoja716 sekä humanistisen keskuskirjaston 

suunnittelu. Osa laitosten professoreista otti suoraan 

kantaatehtyihinehdotuksiin.Silloinenfilosofian

laitoksen esimies vt. professori Ilkka Niiniluoto piti 

parhaana järjestelyä,jossafilosofianlaitoskirjas-

tostamuodostuisiteoreettisenfilosofian,filosofian

(ruots.) ja valtiotieteellisen tiedekunnan käytännöl-

lisenfilosofianyhteinenjaerillääntoimivayksikkö.

oli merkittävä verrattuna historiallis-kielitieteelli-

sen osaston kirjastoilleen myöntämään hankinta-

rahoitukseen. HYK:n osuus humanistisen kirjal-

lisuuden hankintakustannuksista oli noin 70 % ja 

osaston omien hankintojen kustannukset noin 30 

%.711 HYK:n vahvaa panosta humanistiseen tutki-

mukseen havainnollistaa vertailu luonnontieteiden 

aineistohankintoihin, joissa vastuu rahoituksesta oli 

lähes kokonaan matemaattis-luonnontieteellisellä 

osastolla laitoskirjastoineen.712 

Historiallis-kielitieteellinen kirjasto Porthanias-

sa oli osaston suurin kokonaisuus, johon organisato-

risesti kuuluivat myös Heimolan taloon muuttanut 

historia, Metsätalossa toimiva Philosophica ja Vuo-

rikadulla sijaitseva Germanica. Päärakennukseen 

muodostui vähitellen Castrenianum-kokonaisuus, 

johon kuuluivat suomen ja sukukielten laitokset kir-

jastoineen. Hallinnollisesti kirjastot olivat kuitenkin 

erillisiä sitoutuen laitoksiinsa. Näiden ulkopuolella 

toimivat yhdeksän oppiaineen kirjastot (arkeologia, 

kansanrunoustiede, kansatiede, psykologia, taide-

historia, kotimainen kirjallisuus, musiikkitiede ja 

fonetiikka sekä yleinen kielitiede), joilla kullakin oli 

vaihteleva määrä tilaa ja lukupaikkoja.713 

Historiallis-kielitieteellisen osaston kirjasto-

jen käyttöoikeuksissa ja lainaussäännöissä oli eroa-

vuuksia. Historiallis-kielitieteellisessä kirjastossa 

oli käytössä kirjastokortti, jonka saadakseen tuli 

olla kirjoilla yliopistossa ja maksaa kirjastomaksu. 

Ainoastaan siellä oli päätoimista kirjastoammatil-

lista henkilökuntaa: kirjastonhoitaja, kolme ama-

nuenssia, kaksi kirjastoapulaista ja kanslisti. Muilla 

laitoksilla opetus- tai hallintohenkilökunta oli vas-

tuussa käsikirjastosta, ja päivystystehtäviä hoitivat 

vahtimestarit. Useimmat laitoskirjastot olivat vain 

oman laitoksen sisäisessä käytössä. 

Humanistisia kirjastopalveluja koskevassa selvi-

tyksessä (1977)714 ei esitetty merkittäviä muutoksia, 

vaan lähinnä vahvistettiin vallitsevaa tilannetta. 
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Näiden oppiaineiden opetus- ja tutkimusmateriaalin 

erottaminen olisi epätarkoituksenmukaista tai jopa 

mahdotonta. Niiniluodon mukaan HYK:n rooli tut-

kimuskirjallisuuden päävastuullisena hankkijana ei 

ollutsuotava,sillä”relevantinfilosofisenkirjallisuu-

den valinta oli periaatteessa vain alan omien asian-

tuntijoiden suoritettavissa”.717 Niiniluodon lausunto 

kuvastaa havainnollisesti humanistiprofessorien 

näkemystä omien alojensa laitoskirjastojen kokoel-

mien, rahoituksen ja käyttöoikeuksien hallinnasta. 

HYK:n ja historiallis-kielitieteellisen kirjaston 

yhteistyötä selvitettiin uudelleen 1980–1983 osaston 

asettamassa määräaikaisessa toimikunnassa, jossa 

esillä olivat työnjakokysymykset ja Porthania-raken-

nuksen tilajärjestelyt.718 Näyttää kuitenkin siltä, että 

HYK:n aloitteet kirjastopalvelujen tehokkaammasta 

organisoinnista tulkittiin jonkinlaisena valtataiste-

luna, joka lisäsi jännitteitä. Selvityksistä ei seurannut 

merkittäviä toimenpiteitä. Historiallis-kielitieteelli-

nen osasto ei perustanut kirjastojensa koordinointia 

varten vastaavanlaista kirjastotoimikuntaa, joka 

matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa perus-

tettiin jo 1974. Ratkaisu on tulkittavissa passiivi-

sena vastarintana muutosesityksille. Humanistien 

työtapoja ja työskentelyedellytyksiä tutkittaessa 

(1987) kävi ilmi, että sekä pääkirjasto että oman 

ainelaitoksen kirjastot olivat tärkeitä tutkijoille. Laa-

jempien kokoelmiensa vuoksi pääkirjaston merkitys 

syvälle menevässä tutkimuksessa oli keskeisempi 

kuin historiallis-kielitieteellisen osaston kirjasto-

jen.719 Tämäkään tulos ei tuonut oleellisia muutoksia 

työnjakoon.

Aktiivinen kirjastosuunnittelu tyrehtyi 1980-lu-

vulla, kunnes osaston kirjastojen tila- ja henkilöpula 

nostivat 1989 esille tarpeen toimikunnan perustami-

seen. Tässä vaiheessa laitoskirjastojen erilaisia rat-

kaisuja haluttiin tiedekunnan sisällä yhtenäistää.720 

Tilaongelmiin ei löytynyt ratkaisuja. Vasta Kum-

pulan, Meilahden ja Viikin kampusrakentamisen 

myötä oli mahdollista tehdä merkittäviä muutoksia 

keskustakampuksella. Humanistisen tiedekunnan 

laitoskirjastot säilyivät erillisinä aina 1990–2000-lu-

kujen taitteeseen. 

Tulisiko Helsingin 
yliopistoon luoda luonnon-
tieteellinen keskuskirjasto?
Filosofisen tiedekunnan toiseensuureenpääai-

neosastoon oli jo 1800-luvun puolivälissä alkanut 

syntyä laitosten käsikirjastoja. Vuosikymmenten 

mittaan niistä oli kehkeytynyt huomattavia eri-

koiskirjastoja siinä määrin, että luonnontieteellisen 

keskuskirjaston asema nousi selvittelyn kohteeksi 

1970-luvulla. Kumpulan yliopistoalueen suunnittelu 

käynnistyi ja Tieteellisten seurain kirjastosta näytti 

muodostuvan tulevan keskuskirjaston keskusyksik-

kö. Tavoite käynnisti laaja-alaisen suunnittelun, joka 

pitkittyessään mutkistui. 

Matemaattis-luonnontieteellisen 
osaston kirjastosuunnittelu käynnistyy

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto suhtautui 

varsin kriittisesti yliopiston laitoskirjastotoimi-

kunnan (1969) vaatimuksiin tiedekuntakirjastos-

ta. Osasto piti lausunnossaan yhteistä tiedekun-

takirjastoa keinotekoisena. Tarpeellisina nähtiin 

kuitenkin informaatio- ja dokumentaatiopalvelun 

keskittäminen, sillä osaston 25 erillisellä laitoskir-

jastolla ei ollut voimavaroja tällaiseen palveluun. 

Myös laitoskirjastojen ryhmittäminen kuudeksi 

”keskuskirjastoksi” (matematiikka, fysiikka, ke-

mia ja biokemia, farmasia, geotieteet ja biologia) 

nähtiin mahdollisena. ”Oikeastaan monia osaston 

laitoskirjastoja on jo nyt pidettävä laajuutensa, orga-

nisaationsa ja palvelumuotojensa puolesta alojensa 
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Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kirjastopalveluista vastasivat ensi sijassa laitoskirjastot aina 
2000-luvulle saakka. Fysiikan laitos alkoi raportoida kirjallisuuden hankinnoista jo 1850-luvulla. Kuvaaja: 
Eero Roine 2001. kuvalähde: helsingin yliopisTomuseo.
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tietojenkäsittelyopissa, maantieteessä ja tähtitietees-

sä. Ehtona oli, että matemaattis-luonnontieteellinen 

osasto laatisi kirjastotoimensa kehittämissuunni-

telman.723 Jo ennen mietinnön valmistumista oli 

käynnissä Kumpulan yliopisto-alueen rakennus-

suunnittelu, mikä näytti lisäävän mahdollisuuk-

sia kirjastopalvelujen keskittämiseen. Matemaat-

tis-luonnontieteellinen osasto pyysi dekaani Martti 

Tienarin allekirjoittamalla kirjeellä konsistoria aset-

tamaan kirjastosuunnittelua varten toimikunnan.724

Konsistorin asettama toimikunta puheenjoh-

tajanaan professori Hans Luther (1915–1982) val-

misteli kirjastosuunnitelman (1973).725 Osastossa 

oli tuolloin 25 laitoskirjastoa, joiden kokoelmissa 

oli yhteensä 300 000 nidosta, vuotuinen kartun-

ta oli 14 000 nidosta ja kirjallisuuden hankintaan 

käytettiin yli puoli miljoonaa markkaa. Hankinta-

volyymia kuvaa tieto, että yliopiston pääkirjastoon 

hankittiin luonnontieteellistä aineistoa vain 3 800 

nidosta, joiden vuosikustannukset olivat 35 000 mk. 

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto maksoi siis 

94 % tieteenalansa julkaisujen hankintakustannuk-

sista. Vaikka kokoelmat olivat huomattavan suuret, 

päätoimista kirjastohenkilökuntaa oli niukasti, vain 

yhdeksän vakanssia. Heidän asiantuntemustaan 

vahvisti kyseisteen alojen koulutus. Useimpien 

laitoskirjastojen hoito oli sivutoimisesti laitoksen 

muun henkilökunnan vastuulla. Professori Lutherin 

johtama toimikunta esitti, että Tieteellisten seurain 

kirjastosta kehitettäisiin Helsingin yliopiston luon-

nontieteellisen kirjastojärjestelmän keskusyksik-

kö, joka liitettäisiin ylimenokauden ajaksi HYK:n 

osastoksi.726 

Kolmessa vuodessa osaston aiempi laitoskirjas-

toihin tukeutuva kanta oli muuttunut: nyt nähtiin 

mahdollisena yhdistää erillisiä laitoskirjastoja yh-

teisen luonnontieteellisen keskuskirjaston perus-

kirjastoiksi. Myönteiseen kantaan saattoi vaikuttaa 

valmisteluryhmän kokoonpano, jossa Esko Häkli 

keskuskirjastoina.” Osaston lausunnossa vastustet-

tiin myös kirjallisuuden hankinnan keskittämistä 

tiedekuntatasolle, sillä hankintojen nopeus koet-

tiin oleellisena. Hankintavarat tuli ohjata suoraan 

erillisille kirjastoille. Sen sijaan kalliit hankinnat 

katsottiin HYK:n velvollisuudeksi. ”Hankintojen 

keskittämisteorian ensimmäinen postulaatti, jonka 

mukaan tiedekunnan hankinnat muodostavat yhden 

kokonaisuuden, on koko matemaattis-luonnontie-

teellistä osastoa ajatellen merkityksetön fraasi.”721 

Miksi osaston kanta tiedekuntakirjaston luomiseen 

oli näin kielteinen? Jo edellä on todettu, etteivät 

matemaattis-luonnontieteellisen osaston oppiaineet 

muodostaneet samankaltaista tutkintoon kuulu-

vaa yhteisyyttä kuin vaikkapa teologinen ja oike-

ustieteellinen tiedekunta, vaan opinnot keskittyivät 

tiettyihin pääaineisiin, joilla ei välttämättä ollut 

paljonkaan yhteistä muiden oppiaineiden kanssa. 

Eri alojen laitoskirjastot olivat vuosikymmenien ku-

luessa luoneet omat toimintamallinsa. Kun laitokset 

vielä oli hajasijoitettu eri puolille Helsinkiä, yhteisen 

kirjaston etuja oli vaikeata osoittaa. 

Kirjastosuunnittelu sai uuden käänteen, kun 

eri alojen keskuskirjastokysymykset nousivat kes-

kusteluun. Paneelikeskustelu luonnontieteiden 

keskuskirjastotarpeesta järjestettiin syksyllä 1970. 

Keskustelijat edustivat vastakkaisia näkemyksiä 

keskuskirjaston tarpeellisuudesta.722 Tinfo käyn-

nisti valmistelun luonnontieteellisen kansallisen 

informaatiopalvelun järjestämisestä (KM 1974: 102). 

Keskuskirjastotehtävä haluttiin mietinnössä jakaa 

osin poliittisista syistä Teknillisen korkeakoulun, 

Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston kirjasto-

jen kesken. Vaikka Helsingin yliopiston matemaat-

tis-luonnontieteellisellä osastolla oli huomattavan 

suuret laitoskirjastot, niitä koordinoiva tiedekun-

takirjasto puuttui. Tinfo esitti mietinnössään, että 

Helsingin yliopistolle annettaisiin väliaikaisen vas-

tuukeskuksen tehtävät biotieteissä, matematiikassa, 
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työuransa loppuvaiheessa vai luomassa edellytyksiä 

oman tutkijapolvensa tulevalle työlle? Suunnittelu-

näkemyksiin saattoi vaikuttaa sekin, kuuluivatko 

professorit samaan ikäpolveen kuin uudistuksia 

edistäneet Matti Liinamaa (s. 1927) ja Esko Häkli 

(s. 1936). 

Matemaattis-luonnontieteellisen osaston kirjas-

tovaikuttajiin kuului suunnitteluryhmää ja osaston 

kirjastotoimikuntaa johtanut kasvitieteen professori 

Hans Luther. Hänellä oli kiinnostusta johtaa luon-

nontieteellisten alojen kirjastosuunnittelua, sillä 

hän oli itsekin toiminut laitoskirjaston kirjaston-

hoitajana kymmenen vuotta 1940–1950-luvuilla 

ennen nimitystä professorin virkaan.730 Matti Liina-

maan sanoin: ”hydrobiologi Hans Luther taisi olla 

Martti J. Mustakallion jälkeen viimeinen suurista 

seurakirjastojen rakentajista, Societas pro fauna et 

florafennican(SFF)kirjastonhoitaja1956–1982. 

Hän todella hoiti kirjastoaan, tunsi sen viimeistä 

vihkoa myöten ja piti mallikelpoisessa kunnossa. 

Luther taisteli viimeiseen asti TSK:n säilyttämi-

sen puolesta ja onnistuikin viivyttämään kirjaston 

hajottamista.”731 

Kumpulan yliopistoalueen kirjasto-
suunnittelua leimaavat näkemyserot 

Kumpulan yliopistoalueen rakentamista suunni-

teltiin ”lähitulevaisuudessa”. Valtio ja Helsingin 

kaupunki julistivat kesäkuussa 1978 suunnittelu-

kilpailun Kumpulan yliopistoalueesta, jonne sijoit-

tuisivat matemaattis-luonnontieteellisen osaston 

laitokset. Valmisteluna kilpailuun osaston kirjas-

totoimikunta asetti työryhmän laatimaan Kumpu-

lan alueen kirjastosuunnittelun ongelmaluettelon 

sekä selvittämään, millaista ja mistä asiaan liitty-

vää tietoa on saatavilla.732 Tilantarpeen laskenta-

malleina käytettiin amerikkalaisia ja englantilai-

sia sekä saksalaisia normituksia.733 Uuden tekijän 

Tinfon puheenjohtajana pystyi avaamaan niitä etuja, 

joita uuden keskusyksikön tukema keskuskirjastos-

tatus voisi tuoda mukanaan. Jäsenistä professori 

Kaarle Kurki-Suonio valtion luonnontieteellisen toi-

mikunnan jäsenenä tunnisti keskitetyn informaa-

tiopalvelun tuomat mahdollisuudet tutkimukselle. 

Keskusyksikön oli mahdollista kehittää puuttuvia 

palveluja, kuten atk-pohjaista informaatiopalvelua. 

Osaston tuli määritellä peruskirjastojen alat ja pe-

rustaa niille neuvottelukunnat ja neuvottelukuntien 

yhteiselin. Hallinnollinen kokonaisuus kirjastoista 

oli mahdollista muodostaa myöhemmässä vaihees-

sa. Valtakunnallisen keskuskirjaston asemaa tuli 

anoa niin pian kuin keskusyksikkö olisi perustettu. 

Keskeinen muutos aiempaan esitykseen peruskir-

jastoista oli tietojenkäsittelyoppi, jota Tinfo kaa-

vaili Helsingin yliopiston vastuualueeksi. Osaston 

laitosryhmä- ja peruskirjastot tuli koota seuraavien 

alojen erikoiskirjastoiksi: biotieteet ja maantiede, 

farmasia, fysikaaliset tieteet, kemialliset tieteet sekä 

matematiikka ja tietojenkäsittelyoppi.727

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto perusti 

1974 esitetyt neuvottelukunnat sekä niiden yhteise-

limen, jonka puheenjohtajaksi nimettiin suunnit-

telutoimikuntaa johtanut professori Hans Luther. 

Yhteiselin sai nimekseen matemaattis-luonnontie-

teellisen osaston kirjastotoimikunta.728 Kirjastotoi-

mikunnan jäsenet olivat tutkijauransa eri vaiheissa. 

Professori Lutherin lisäksi 1910-luvulla syntynee-

seen professoripolveen kuului kemian professori 

Pekka Hirsjärvi (1919–2007), joka seurasi Lutheria 

toimikunnan puheenjohtajana, ja 1920-luvulla syn-

tyneisiin farmasian professori Jaakko Halmekoski. 

Nuorimpia olivat 1930-luvulla syntyneet fysiikan 

professori Kaarle Kurki-Suonio ja matematiikan 

apulaisprofessori Olli Jussila.729 Työuran vaihetta 

voidaan pitää kiinnostavana ainakin kahdesta syys-

tä: ensinnäkin millaiseen kirjastokulttuuriin profes-

sori oli tottunut, ja toiseksi oliko hän akateemisen 
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Tieteellisten seurain kirjastosta HYK:n 
luonnontieteiden kirjastoksi 1979–1995

Kumpulan suunnittelun kanssa rinnakkain eteni 

myös Tieteellisten seurain kirjaston uudelleenjär-

jestely. Kirjastonhoitaja Nils Berndtsonin jäätyä 

eläkkeelle vuonna 1975 vt. kirjastonjohtajaksi ni-

mitettiin aiemmin Ylioppilaskunnan kirjastoa 

johtanut FK Matti Liinamaa. Matti Liinamaa on 

havainnollisesti kuvannut kirjastouransa vaiheita 

muistelmissaan (2013). Hänellä oli usean vuoden 

työkokemus HYK:ssa ennen kautta ASLA-stipendi-

aattina Yhdysvalloissa, jossa hän suoritti University 

of Chicagon maineikkaan Graduate Library Schoolin 

M.A.-tutkinnon 1956–1957. Tampereen tieteellisen 

kirjaston, sittemmin luonnontieteellis-teknisen 

kirjaston johtajan tehtävissä hän viihtyi yhteensä 

kymmenen vuotta, kunnes hänet valittiin Ylioppi-

laskunnan kirjaston johtajaksi 1970. Kun kirjasto 

liitettiin HYK:n opiskeluosastoksi vuonna 1974, Mat-

ti Liinamaalle tuli uusi kirjastonjohtajan tehtävä 

Tieteellisten Seurain kirjaston järjestelyissä 1975 

alkaen. Vuonna 1979 hänestä tuli HYK:n osaston-

johtaja, mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle 1992. Vir-

katehtävissään ja niiden ohella Liinamaa osallistui 

aktiivisesti atk- ja tietokantasuunnitteluun, kauko-

palvelun kehittämiseen, kirjasto-opetuksen käyn-

nistämiseen ja lukuisiin toimikuntiin, joissa luotiin 

välineitä korkeakoulukirjastojen toimintaan.737 

Tieteellisten seurain kirjaston uudelleenjärjes-

telytoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen kirjaston 

tulevaisuudesta, joten suunnittelua jatkettiin ope-

tusministeriön kehotuksesta enemmistön kantaa 

seuraten.738 Luonnontieteellinen yksikkö sijoitettiin 

väliaikaisesti HYK:n osaksi, josta sen odotettiin 

siirtyvän matemaattis-luonnontieteellisen osaston 

alaiseksi vuoteen 1982 mennessä. Samassa yhtey-

dessä oli tarkoitus muuttaa laitoskirjastot uuteen 

organisaatioon laitosryhmä- tai peruskirjastoiksi. 

kirjastosuunnitteluun toi myös rehtori Oker-Blomin 

hallinnonuudistusryhmän esitys, jonka mukaan 

matemaattis-luonnontieteellinen osasto tulisi jakaa 

kahtia. Tällöin tarvittaisiin mahdollisesti myös kaksi 

tiedekuntakirjastoa.734 

Kumpulan kirjastosuunnittelussa selkeimmin 

vastakkaisia näkemyksiä edustivat kokeneet, osin 

iäkkäätkin luonnontieteiden professorit ja vasta-

nimitetty ylikirjastonhoitaja ja yliopiston kirjasto-

toimikunnan puheenjohtaja Esko Häkli. Erityisen 

paljon erimielisyyttä aiheutti kysymys kirjastoti-

lojen keskittämisestä ja keskusyksikön asemasta. 

Häkli puolusti vahvasti kirjastotilojen keskittämistä 

yhteen tai enimmillään kahteen rakennukseen, jotta 

palvelutasoa voitaisiin parantaa ja tehtäviä keskit-

tämällä säästää kustannuksia. Osaston kirjastotoi-

mikunta pitäytyi kuitenkin aiemmassa mallissaan. 

Painopiste oli viidessä erityisesti tutkijoita palve-

levassa peruskirjastossa, joihin haluttiin sijoittaa 

keskeinen ja jatkuvasti käytössä oleva kirjallisuus. 

Keskeistä oli peruskirjastojen tiivis yhteys laitoksiin. 

Professorit pitivät perinteistä niin sanottua ”tohve-

lietäisyyttä” kirjastoon äärimmäisen tärkeänä, mistä 

syystä peruskirjastojen tuli sijaita laitosrakennusten 

yhteydessä. Keskusyksikkö nähtiin vähemmän tär-

keänä, eikä sen sijaintipaikka ollut samalla tavalla 

oleellinen. Keskusyksikön roolina oli täydentää pe-

ruskirjastoja, jotka nähtiin ensisijaisina. Sen tuli 

huolehtia opiskelijoiden kirjastopalveluista, kirjas-

toteknisistä tehtävistä ja vähemmän käytetyn kir-

jallisuuden lainauksesta ja varastoinnista.735 Mate-

maattis-luonnontieteellinen osasto sitoutui osaston 

kirjastotoimikunnan linjauksiin päättäessään, että 

”toiminnan painopiste on peruskirjastoissa, joihin 

sijoitetaan keskeinen ja jatkuvasti käytössä oleva 

kirjallisuus.”736
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Filmikorttien teko aloitettiin kirjaston ulkomais-

ten kausijulkaisujen aakkosellisesta luettelosta. 

Tieteellisten seurain kirjaston vanha kortisto, 14 

000 nimekettä, mikrokuvattiin ja jaettiin laitos-

kirjastoille. Atk-luetteloinnin edetessä syntyivät 

SIEPPO-tietokannat, joita vähitellen 1980-luvun 

lopulta alkaen tuli useita. Vuonna 1990 painettuun 

Sieppo-oppaaseen kuului kuusi erilaista alatieto-

kantaa.741 Yhteinen atk-luettelo lisäsi tuntuvasti kau-

kopalvelua. Luonnontieteiden kirjasto aloitti myös 

biotieteiden informaatiopalvelun 1980-luvun alussa. 

Tietokonepäätteitä oli tuolloin käytettävissä vain 

eläintieteen, fysiikan ja kemian laitoksilla.742 

Luonnontieteiden kirjastosuunnittelu keskit-

tyi 1980-luvulla kolmeen luottamuselimeen, joita 

olivat matemaattis-luonnontieteellisen osaston kir-

jastotoimikunta, Luonnontieteiden kirjaston neu-

vottelukunta sekä laitoskirjastonhoitajista koostu-

va kirjastotekninen työryhmä.743 Opetusministeriö 

Syyskuussa 1979 kahdeksan luonnontieteelli-

sen seuran kirjastoista muodostettiin HYK:n luon-

nontieteellinen osasto (Luonnontieteellinen kirjas-

to 1981 alkaen).739 Tieteellisten seurain kirjaston 

mukana siirtyi 17 henkilötyövuotta. Kahdeksasta 

kirjastoammatillisesta viranhaltijasta puolet oli kou-

lutukseltaan biologeja. Kirjasto sai tilat yliopiston 

vuokraamasta Auratalosta, jossa sijaitsivat HYK:n 

bibliografinenosasto jaTieteellistenkirjastojen

atk-yksikkö (TKAY). Auratalossa olivat myös tieto-

jenkäsittelyopin laitos ja yliopiston laskentakeskus. 

Atk-kehittäjien läheinen sijainti nopeutti tietoteknii-

kan käyttöönottoa kirjastossa. Vaikka hallinnollinen 

yhteys Vaihtokeskukseen katkesi, vaihtotoiminta 

jatkui, ja suurin osa uudesta kartunnasta saatiin 

edelleen vaihtoina.740 

Luonnontieteiden kirjasto vahvisti yhteistyö-

tä matemaattis-luonnontieteellisen osaston kir-

jastojen kanssa tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. 

Luonnontieteiden kir-
jaston (H4) oppaita. 
Yleisoppaiden lisäksi 
Sieppo-online esitteli 
tietokantoja ja niiden 
käyttöä. Kuvaaja:  
Marika Tarkiainen. 
kuvalähde: helsingin 
yliopisTomuseo.
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keskuskirjasto–peruskirjasto-kiistan rinnalle kol-

mas rintama, joka puolusti pitäytymistä laitoskir-

jastoissa. Kävi ilmi, ettei osaston sisälläkään ollut 

yhtenäistä näkemystä siitä, miten kirjastopalvelut 

tulisi organisoida.745 Peruskirjastomallin sijasta 

laitoskirjastojen säilyttämistä puolustivat laitos-

ten kirjastonhoitajat sekä biotieteen ja maantieteen 

laitosryhmien kirjastotoimikunta ja osa professo-

reista. Kirjastonhoitajat esittivätkin, että mate-

maattis-luonnontieteellisen osaston kirjastolaitos 

muodostuisi keskusyksiköstä ja 15 laitoskirjastosta, 

jotka ryhmittyisivät kirjastotoimikunnittain (4).746 

asettui vahvasti kannattamaan keskitettyä kirjastoa 

lausunnossaan rakennushallitukselle 1981: ”Yli-

opiston kirjaston luonnontieteellisen osaston sekä 

suunniteltujen peruskirjastojen kokoelmat kootaan 

pääosin keskuskirjastoksi muodostettavaan yksik-

köön, jossa kirjallisuus järjestetään alanmukaisiksi 

kokonaisuuksiksi (peruskirjastoiksi). Tämän lisäksi 

sallitaan laitoksissa suppeat käsikirjastokokoelmat, 

jotka toimivat ilman vakituista kirjastohenkilökun-

taa.”744 Opetusministeriö puolsi näin lausunnossaan 

ylikirjastonhoitaja Häklin aiemmin esittämää näke-

mystä, joka poikkesi osaston omista kannanotoista. 

Lausuntoa seuranneessa keskustelussa muodostui 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitos kirjastorakenne säilyi Kumpulan tiedekirjaston perus-
tamiseen saakka. Luonnontieteiden keskuskirjastoajatus, josta 1970-luvulla keskusteltiin, herätti seuraa-
valla vuosikymmenellä vastustusta erityisesti niukkojen resurssien vuoksi. Kuvassa dekaani Antti Siivola saa 
keskuskirjastoa vastustavien 21 kirjastonhoitajan allekirjoittaman adressin 5.3.1985. Kuvassa Antti Siivola, 
Sirkka-Liisa Nyeki, Maija-Leena Murto, Pirkko Kuisma ja Marja Sarja. kuvalähde: helsingin yliopisTon kir-
jasTo. kumpulan kampuskirjasTon kuvakokoelma. 



3 erilliskirjasToisTa yhTeiseen organisaaTioon 1960-luvun lopulTa 2010-luvulle     | 169

koetteli erityisesti luonnontieteiden kausijulkaisuja. 

Kannanottojen mukaan ”vain humanistit, jotka ovat 

täysin tietämättömiä luonnontieteiden olemuksesta, 

voivat ajaa luonnontieteille keskitettyä järjestelmää. 

Vanhan kirjallisuuden keskitetty kokoelma sopii 

humanistisille tieteille, mutta ei luonnontieteille.”749 

Keskustelu leimahti julkiseksi Tieteellisen kir-

jastoseuran Signum-lehdessä vuosina 1984–1985. 

Maantieteen laitoksen amanuenssi Marja Sarja750 

aloitti keskustelun vetoamalla keskuskirjastojen 

johtajien kokemuksiin, joiden mukaan lisääntyneet 

keskuskirjastotehtävät ja niukkenevat resurssit ei-

vät vastanneet toisiaan. Signumissa keskusteluun 

osallistui aktiivisimmin Lääketieteellisen keskuskir-

jaston ja Eduskunnan kirjastojen johtajat.751 Luon-

nontieteellisten kirjastojen keskustelun kärjistymi-

nen ja henkilöityminen on luettavissa Marja Sarjan 

kirjoituksesta Kuin käärmettä pyssyyn vuoden 1985 

Signumissa: ”Selvää on, että laitosten professorit 

ja kirjastonhoitajat ovat panneet vastaan tällaisille 

vaatimuksille. Niitä on torjuttu aalto aallon jälkeen 

ja selitetty ettei laitoskirjastojen resursseja ole mi-

toitettu valtakunnallisiin keskuskirjastotehtäviin. 

On järjetöntä anoa lisätehtäviä lakisääteisinä, jos 

ei pysty niitä tekemään!752 

Sama kriittisyys on luettavissa osaston laitoskir-

jastojen 23:n sivutoimisesti kirjastotehtäviä hoitavan 

henkilön allekirjoittamasta kirjoituksesta Keskus-

kirjastovaihe jo ohitettu luonnontieteissä? Kirjoi-

tuksessa perusteltiin vastarintaa sekä luonnontie-

teellisten alojen opetuksen laajenemisella Suomessa, 

että uusilla tiedonvälitystavoilla: yhteisluetteloita ja 

ulkomaisia tietokantoja pystyttiin käyttämään pie-

nissäkin yksiköissä. Keskeinen este laitoskirjastojen 

tehtävien laajentamisessa oli henkilöstön niukkuus: 

”Useimmissa laitoksissa kirjastoa hoitaa amanuens-

si, assistentti, kanslisti, laboratorioinsinööri tai tut-

kija yksin. Vain muutamassa laitoksessa on kirjasto-

virka ja aputyövoimaa. Työvoiman lisäyksestä ei ole 

Myös osa professoreista asettui puolustamaan 

omaa laitoskirjastoaan. Kemian laitoksen vt. pro-

fessori Tapio Hase ja polymeerikemian professori 

Johan Lindeberg kuvasivat antamassaan lausunnos-

sa, miksi keskeisten kausijulkaisujen tuli olla lähellä 

käyttäjiä ja helposti tutkijoiden saatavilla. Professo-

rit käyttivät laitoskirjastonsa abstraktijulkaisuja ja 

artikkeleita päivittäin useaan otteeseen. Kirjaston 

lähietäisyyttä ja jatkuvaa saatavuutta edellyttivät 

myös luonnontieteelliset tutkimusprosessit, jotka 

saattoivat kesää useita vuorokausia.747

Keskuskirjastoja ja laitoskirjastoja puolusta-

neista kannanotoista huolimatta osaston kirjasto-

toimikunta professori Martti Tienarin (1935–2013) 

johdolla päätti syyskuussa 1983 jatkaa suunnittelua 

viiden peruskirjaston pohjalta siten, että kuhun-

kin uudisrakennukseen tulevat kirjastot yhdiste-

tään. Erillisratkaisuja oli kuitenkin tarpeen tehdä 

observatorion, meteorologian ja geologian osalta. 

Kirjastohenkilökunta toimisi kirjastotoimikunnan 

ohjauksen alaisena mutta olisi käytännössä edelleen 

osa laitosten henkilökuntaa. Osaston kirjastotoimi-

kunta päätti jatkaa keskuskirjaston suunnittelua 

Matti Liinamaalta tilaamansa muistion pohjalta.748 

Keskuskirjastokysymys kärjistyy

Keskuskirjastokysymys synnytti kuitenkin uuden 

kiistan. HYK:n luonnontieteiden kirjaston neuvot-

telukunta päätti käynnistää toimenpiteet valtakun-

nallista luonnontieteiden ja matemaattisten tieteiden 

keskuskirjastoa varten. Keskuskirjastoksi määrät-

täisiin Luonnontieteiden kirjasto osaston laitoskir-

jastojen tukemana. Matemaattis-luonnontieteellisen 

osaston kirjastohenkilöstö vastusti esitystä jyrkästi. 

He nostivat kannanotossaan esille humanistisen ja 

luonnontieteellisen tutkimuksen ja kirjastopalve-

lun sovittamattomat erot. Näkemystä eroista kär-

jisti tieteellisten julkaisujen hintojen nousu. mikä 
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toivoa…” 753 Edellä kuvattu kiista oli mahdollisesti 

syynä siihen, että kirjastotekninen työryhmä esitti 

toimintansa lakkauttamista. Matemaattis-luonnon-

tieteellinen osasto lakkautti kyseisen ryhmän ja ni-

mesi osaston kirjastotoimikuntaan kirjastonhoitajan 

jokaisesta laitoskirjastoryhmästä.754 

Luonnontieteiden kirjasto muutti 1987 Vallilaan 

yliopiston ostamaan Teollisuuskatu 13 -kiinteistöön 

yhdessä muiden Auratalossa toimineiden yksiköi-

den kanssa. Sijainnin erillisyys muista yliopiston 

laitosalueista vaikutti voimakkaasti kirjaston pai-

kalliskäyttöön: henkilöasiakkaiden osuus laski alle 

neljännekseen kokonaiskäytöstä. Kirjastoa johta-

nut Matti Liinamaa on kuvannut muistelmissaan 

1980-lukua pysähtyneisyyden ajaksi, jolloin ”mitään 

ei tapahtunut.” Asetelmat lukkiutuivat, Kumpulan 

rakentaminen viivästyi, ja kemian laitosrakennuk-

sen peruskivi muurattiin vasta 1993. Väliaikaiseksi 

suunniteltu Luonnontieteellisen kirjaston sijoitus 

HYK:n osastoksi venyi parinkymmenen vuoden 

mittaiseksi. Toiveikkaista 1970-luvun näkymistä 

ja lukuisista suunnitelmista huolimatta matemaat-

tis-luonnontieteellisen osaston, sittemmin tiede-

kunnan kirjastot jäivät tuona aikana erillisiksi lai-

toskirjastoiksi, ja luonnontieteiden keskuskirjasto 

Helsingin yliopistossa jäi toteutumatta.

Patoutuneet jännitteet leimahtivatkin näkyviin 

heti ensimmäisissä vararehtori Arto Mustajoen 

johtaman kirjastotoimikunnan kokouksissa syys-

kaudella 1993.755 Luonnontieteiden kirjaston siirtoa 

tiedekuntaan esitettiin samana vuonna julkaistussa 

Universitas renovata-arviointiraportissa. Tiedekun-

nan esityksestä yliopisto päätti siirtää kirjaston ma-

temaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1995. 

Laitoskirjastojen toiminta jatkui kuitenkin erillisenä 

Kumpulan kampuskirjaston vuonna 2001 tapahtu-

neeseen perustamiseen saakka. 

Kasvatustieteellisen 
osaston kirjastosuunnittelu 
vaikeuksissa
Filosofinentiedekuntajakautuivuonna1974en-

tisten kahden osaston historiallis-kielitieteellisen 

ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston lisäksi 

kolmanteen osastoon, kun kasvatustieteiden laitos 

itsenäistyi osastoksi. Kasvatustieteiden osastoon tuli 

kaksi laitosta: kasvatustieteen laitos ja opettajankou-

lutuslaitos. Ensin mainittu siirrettiin historiallis-kie-

litieteellisestä osastosta tehtävänään kasvatustieteen 

opetus ja tutkimus. Opettajankoulutuslaitos muo-

dostettiin lakkautettavista Helsingin väliaikaisesta 

opettajakorkeakoulusta, Helsingin normaalilyseosta 

sekä Helsingin yhteisnormaalilyseosta. Seuraavana 

vuonna osastossa aloitettiin kotitalouden ja käsityön 

opettajakoulutus. Kyse oli opettajien koulutuksen ja 

alan tutkimuksen mittavasta uudelleen järjestelys-

tä.756 Uuden osaston kirjastoilla oli jo parinkymme-

nen vuoden historia takanaan, ja kasvatustieteellisen 

alan kirjastopalveluilla tätäkin pidempi. Laitoskirjas-

ton itsenäistyminen tiedekuntakirjastoksi osoittautui 

työlääksi tehtäväksi. 

Kasvatustieteen kirjastojen alkuvaiheet 

Kiinnostus kasvatustieteeseen heräsi Suomessa 

valistuksen aikana. Kasvatus- ja opetusopin en-

simmäinen professuuri perustettiin 1852 jumaluus-

opilliseen tiedekuntaan, josta se siirrettiin jo seitse-

mänvuottamyöhemminfilosofiseentiedekuntaan.

Siirto kuvasti ajan tarvetta irrottaa kasvatusoppi 

kirkon ja teologian piiristä. Samoihin aikoihin jär-

jestettiin opettajiksi aikovien harjoittelu vuonna 

1864 toimintansa aloittaneeseen normaalikouluun. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kokeellinen 

tutkimus sai jalansijaa, samoin kuin kasvatussosio-

logia ja erityispedagogiikka. Maan korkeakouluihin 
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kasvatustieteen laitoksen perustamisesta ja pyysi 

samalla pientä määrärahaa. Rahat myönnettiin, 

mutta konsistori katsoi laitoksen jo tulleen perus-

tetuksi, kun sille oli myönnetty laitosmääräraha. 

Kirjasto oli alusta alkaen osa laitoksen toimintaa. 

Edellä mainittuun Kasvatusopilliseen kirjastoon 

verrattuna lähtökohdat olivat niukat. Lukuvuoden 

1954–1955 rehtorin kertomuksessa kuvataan laitok-

sen ja kirjaston ensimmäisen vuoden vaiheita. Lai-

toksen toiminta alkoi kevätlukukauden 1955 alussa 

päärakennuksen vastaanottohuoneessa XII, jonne 

sijoitettiin yliopiston hankkima professori Aukusti 

Salo -vainajan kirjasto ja kansakoulun opetussuun-

nitelmakomitean koulukokeilun arkistoa 1946–1948. 

Yliopiston myöntämällä määrärahalla hankittiin 

kaksi kirjaa ja yksi aikakauslehtivuosikerta.760

Niukan alun jälkeen kirjaston järjestämi-

nen ja kokoelman kasvu alkoivat ripeästi. Uusia 

teoksia hankittiin jo seuraavana lukuvuonna lä-

hes 300 nidettä ja lehtien määrä lisääntyi lähes 

neljäänkymmeneen. Opiskelijoiden mahdollisuus 

käyttää laitoksen tiloja vahvisti uuden laitoskirjaston 

merkitystä opiskelun tukena. Laitos sai lisää tiloja ja 

opiskelijat pääsivät käyttämään seminaarihuonetta. 

Laitoksen suojissa työskenteli 110 laudaturtyön ja 

noin 15 lisensiaattityön tekijää.761 

Kirjaston kokoelmat lisääntyivät noin 14 000 

niteeseen seuraavien kymmenen vuoden aikana sa-

malla kun laitoksen opiskelijamäärä kasvoi. 1960-lu-

vulla kirjallisuutta hankittiin vuosittain yli tuhat 

julkaisua. Laitoksen ulkomaisia julkaisuvaihtosuh-

teita oli toista sataa. Muutto uusiin tiloihin merkitsi 

suljetun kirjastonkäyttömallin käyttöönottoa. Kirjat 

sijoitettiin suljettuun varastoon ja päivystävä assis-

tentti nouti ne asiakkaille. Luetteloinnista huolehdit-

tiin ja tekijän- ja aiheenmukaiset kortistot pidettiin 

ajan tasalla.762 Vaikka kortistojen kerrottiin olevan 

ajantasaisia, rehtorinkertomuksissa ei mainita muu-

ta henkilöstöä kuin päivystävä assistentti, joka nouti 

perustettiin alan virkoja. Helsingin yliopisto sai toi-

sen kasvatusopin professorin viran vuonna 1937; 

peräti 80 vuotta ensimmäisen viran jälkeen. En-

simmäinen kasvatustieteen laitos perustettiin Jy-

väskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun 1945.757 

Jo 1800-luvulla oli pyrkimyksiä kasvatustie-

teellisen keskuslaitoksen perustamiseen. Kuten 

muillakin tieteenaloilla, alan tieteellinen seura oli 

primus motorina. Tavoitteena oli saada aikaan kas-

vatusopillinen kirjasto ja lukusali, koulumuseo ja 

kasvatustieteellinen keskuslaitos; kirjaston perusta-

misella oli kuitenkin suurin tuki takanaan. Suomen 

Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakausjulkaisussa 

esitettiin jo vuonna 1888 ajatus koulujen kasva-

tusopillisten julkaisujen kokoamisesta yhteiseksi 

kirjastoksi. Esitys herätti vastakaikua, ja 1892 kir-

jastolle ja lukusalille vahvistettiin säännöt. Toiminta 

jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi varojen puutteessa. 

Uudelleen kirjastoasiaan palattiin 1930-luvulla. 

Opetusministeriö myönsi 1935 kirjaston perustami-

seen 6 000 markkaa ja suostui antamaan koelyseon 

huoneen kirjaston lukusaliksi. Opettajayhdistykset 

ja liitot osallistuivat kustannuksiin, ja kirjastoon 

saatiin lahjoituksina kolme tuhatta nidettä. Suomen 

Kouluhistoriallisen Seuran kokoama kirjallisuus 

yhdistettiin Kasvatusopillisen yhdistyksen kirjas-

toon jo parin vuoden päästä.758 Kirjaston hoito oli 

järjestetty osa-aikaisen henkilökunnan turvin.759

Kasvatustieteen laitos ja kirjasto 
Helsingin yliopistoon 1954

Kasvatus- ja opetusopin vt. professori Martti Kos-

kenniemi (1908–2001) teki vuonna 1954 yliopiston 

taloustoimikunnalle esityksen, että yliopiston pää-

rakennuksen vastaanottohuone XII luovutettaisiin 

kasvatus- ja opetusopin huoneeksi. Näin saatiin 

professorille oma työhuone. Seuraavan vuoden hel-

mikuussa Koskenniemi teki konsistorille esityksen 
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kuvastaa se, että tiedekuntakirjastoihin oli perus-

tettu kirjastonhoitajan virat jo 15 vuotta aiemmin. 

Osastoon liitetyillä käsi- ja kotitalousopettajalinjoilla 

ei ollut lainkaan pysyvää kirjastohenkilöstöä. Kir-

jastoneuvottelukunnan toistuvista kannanotoista 

huolimatta vakanssimuutoksia ja -lisäyksiä ei saatu 

aikaan.767 Neuvottelukunta turhautui tilanteeseen. 

Toukokuussa 1977 käytiin jopa keskustelua, voitai-

siinko johtosääntö peruuttaa toistaiseksi, lakkauttaa 

neuvottelukunta ja siirtää kirjastot takaisin laitosten 

esimiesten vastuulle. Erityisesti tilanteesta kärsi 

kasvatustieteen laitos, jonka kirjasto joutui henki-

löstöpulan vuoksi luopumaan kotilainauksesta.768 

Kaikesta huolimatta kirjastoa pyrittiin kehit-

tämään selvityksin ja suunnitelmin. Amanuenssi 

Sirkka Kekki valmisteli tilantarvesuunnitelman 

kirjaston sijoituksesta Bulevardi 18 –kiinteistöön 

yliopiston päätettyä sijoituksesta.769 Kirjallisuuden 

hankintapolitiikan valmistelu aloitettiin.770 Kirjaston 

erillisyksiköiden kehittämisestä tehtiin selvityk-

set.771 Samaan aikaan kirjaston kokoelmat kasvoivat 

tuntuvasti, joskin arviot määristä vaihtelevat. Esko 

Häklin mukaan julkaisuja oli 1980-luvun puolivä-

lissä 140 000, kun taas professori Erkki Niskanen 

arvioi kokoelmien määräksi 165 000 nidettä.772 Eron 

taustalla oli ilmeisesti se, että Häkli käytti virallisia 

tilastolukuja, kun taas Niskanen laski mukaan lah-

joituskokoelmat, joiden karsinta ja luettelointi olivat 

tuolloin vielä kesken.773 

Syitä kasvatustieteen kirjastopalvelujen hitaa-

seen henkilöstökehitykseen voidaan hakea sekä 

kontekstista, että ajankohdasta. Kasvatustieteiden 

kirjasto aloitti historiallis-kielitieteellisen osaston 

laitoskirjastona toimien pitkään vailla pysyvää hen-

kilökuntaa. Kasvatustiede oli edelleen vuoden 1974 

jälkeenosafilosofistatiedekuntaa,jonkakahdella

muulla osastolla ei ollut koordinoivaa tiedekuntakir-

jastoa. Ajankohta 1970-luvulla vaikeutti kaikenlais-

ten lisäresursseja vaativien muutosten toteuttamista. 

kirjat suljetusta varastosta asiakkaille. Laitoksen 

henkilökuntaluettelossa on kuitenkin maininta yli-

määräisistä virastotyöntekijöistä.763 

Sittemmin tiedekuntakirjastoksi kasvaneen kas-

vatustieteellisen kirjaston kehittäminen ei ehtinyt 

samaan sykliin seminaarikirjastojen kanssa, vaikka 

se aloitti toimintansa vain viisi vuotta myöhemmin 

kuin valtiotieteellinen seminaarikirjasto. Tähän 

vaikutti kirjaston rooli historiallis-kielitieteellisen 

osaston laitoskirjastona. Kirjaston hoito alkoi jär-

jestyä pysyvämmälle kannalle vasta lukuvuonna 

1968–1969, jolloin kasvatustieteen laitos raportoi 

kirjastoamanuenssi FK Sirkka Kekin palkkaami-

sesta kirjastoon.764 

Kasvatustieteellisen osaston kirjastoa 
rasittaa henkilöstöpula 

Vastaperustetun osaston kirjastopalveluista laadit-

tiin suunnitelma, jonka mukaan kirjastoon kuului 

keskusyksikkö ja viisi palveluyksikköä, joita olivat 

kasvatustieteen laitoksen kirjasto, opettajankou-

lutuslaitoksen kirjasto, kotitalouden kirjasto, kä-

sityön kirjasto ja harjoittelukoulujen kirjastot.765 

Kansleri Mikko Juva vahvisti joulukuussa 1974 

kirjaston johtosäännön, jonka mukaan kirjaston 

hallinnosta huolehtivat kirjaston esimies, kirjas-

tonhoitaja ja konsistorin kahdeksi vuodeksi nimeä-

mä neuvottelukunta.766 Vaikka johtosääntö näytti 

takaavan kirjastolle hyvät suuntaviivat, kirjaston 

kehittämissuunnitelman toteuttaminen osoittautui 

hankalaksi. Johtosäännön mukaan kirjastolla tuli 

olla kirjastonhoitaja, jolla oli koko kirjastoa koske-

via tehtäviä. Uutta virkaa ei kuitenkaan perustettu. 

Kasvatustieteen laitoksen kirjastoamanuenssi Sirk-

ka Kekki joutui hoitamaan kyseistä tehtävää oman 

laitoskirjastonsa tehtävien ohessa, mikä johti siihen, 

että kasvatustieteen laitoksen kirjasto jouduttiin 

sulkemaan kesällä 1975. Tilanteen poikkeavuutta 
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Siltavuorenpenkereelle 2005. HYHY valitsi hänet 

vuoden esimieheksi 2007. Hän toimi aktiivisesti 

alan järjestötehtävissä, muun muassa kuusi vuotta 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajana. 

Tuula Ruhanen jäi eläkkeelle 2010, minkä jälkeen 

hän vastasi Helsingissä 2012 järjestelyn IFLA-

konferenssin 400 vapaaehtoisen kouluttamisesta 

ja tehtävien organisoinnista.775 

Tuula Ruhasen alkuvuodet Bulevardille sijoittu-

neessa kirjastossa osuivat yliopiston hallinnonuu-

distuksen aikaan. Kasvatustieteellisestä osastosta 

tuli tiedekunta. Kirjastonjohtajan asema vahvistui. 

Henkilöstöhallinnon haastavuutta kuvastaa tuki-

työllistettyjen määrä (37) kahdeksan vakinaisen vi-

ranhaltijan lisäksi lamavuosina 1992–1997. Toimin-

nan säännöllisyys ja henkilöstötarve mahdollistivat 

kahden kirjastosihteerin tehtävän vakinaistamisen 

1990-luvun lopulla.776 Tukityöllistäminen oli monen 

muunkin kirjaston keino saada kaivattua lisähenki-

löstöä ja vastavuoroisesti luoda työmahdollisuuksia 

lama-ajan oloissa. Kirjasto sai tätä kautta päteviä 

nuoria maistereita työvoimaansa. Heidän työsuh-

teitaan pystyttiin vähitellen vakinaistamaan. 

Kasvatustieteellinen tiedekunta laajeni 1990-lu-

vulla lastentarhanopettajien koulutuksen siirtyessä 

yliopistoon. Kun lastentarhaopettajaopiston kirjasto 

liitettiin tiedekunnan kirjastoon, tuli mahdolliseksi 

Suunnittelu ja toteutus jäivät raskaasti amanuenssi 

Sirkka Kekin vastuulle, joka joutui samaan aikaan 

vastaamaan sekä kokonaisuudesta että kasvatustie-

teen laitoksen kirjastosta. 

Kirjaston toiminta vakiintuu  
1980-luvun lopulla 

Käyttäytymistieteellisen osaston, sittemmin tiede-

kunnan kirjastopalvelut vakiintuivat 1980-luvun 

lopulla. Osasto kirjastoineen muutti Bulevardi 18 

-kiinteistöön. Kirjasto sai ensimmäisen kirjaston-

hoitajan viran 15 vuotta sen jälkeen, kun virka oli 

kirjattu johtosääntöön. Virkaan nimitettiin 1.8.1989 

FK Tuula Ruhanen, joka oli kokenut kirjastoammat-

tilainen.774 Hän työskenteli aluksi Yhteiskunnallises-

sa korkeakoulussa, sittemmin Tampereen yliopiston 

kirjastossa. Kauppakorkeakoulun kirjaston ama-

nuenssina hän toimi viisi vuotta. Vuodesta 1975 al-

kaen seurasivat työvuodet HYK:ssa kansallisbibliog-

rafianjayhteisluettelontoimituksessa,kunneshänet

valittiin kausijulkaisutoimiston toimistopäälliköksi. 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastoa hän johti 

vuosina 1989–2010. Tuula Ruhasen aikana kirjas-

ton henkilöstö lisääntyi ja lukuisista toimipisteistä 

luotiin käyttäytymistieteiden kirjasto, joka muutti 

Bulevardin tiloista Minervan uudisrakennukseen 

FK Sirkka Kekki (kuvassa oikealla) oli lukuvuodesta 
1968–1969 alkaen kasvatustieteellisen kirjaston en-
simmäinen kirjastoamanuenssi, joka joutui vuosien 
ajan kamppailemaan laajenevien tehtävien ja niukan 
henkilökunnan keskellä. Ensimmäinen kirjaston-
hoitajan virka kirjastoon saatiin vasta parin vuosi-
kymmenen päästä (1989). Kuvassa vasemmalla Inkeri 
Salonharju ja keskellä Ritva Raesmaa. kuvalähde: 
helsingin yliopisTon kirjasTo. kasvaTusTieTeellisen 
Tiede kunnan kirjasTon kuvakokoelma. 
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Professoriesimiehistä 
luopuminen vahvistaa 
kirjastonjohtajien asemaa 
Tiedekuntiin kuuluvien kirjastojen johtaminen pe-

rustui esimiesjärjestelmään, mikä rinnasti kirjastot 

tiedekuntien muihin laitoksiin. Seminaarikirjasto-

jen, sittemmin tiedekuntakirjastojen esimiehinä 

toimivat tiedekuntien määräämät professorit. Kir-

jastojen johtosääntöjen mukaan esimiehen tehtävä-

nä oli valvoa kirjaston toimintaa, esittää kirjaston 

asiat tiedekunnalle ja hyväksyä laskut. Kirjaston-

hoitajan tehtävänä oli johtaa kirjaston käytännön 

toimintaa. Laitoskirjastoissa esimiehenä toimi 

suunnitella kirjastopalvelujen laajempaa tehosta-

mista Kallio-Vallilan alueella.777 Uuden toimialan 

kirjastopalvelut ja käsityö- ja kotitalousopetuksen 

lainattava kirjallisuus päätettiin koota Nilsiänka-

dulle remontoitavaan yhteiseen kirjastoon. Palvelua 

täydentäisivät käsikirjastot.778 Nilsiänkadun kirjasto 

avattiin lokakuussa 1995. Seuraava laaja kirjastojen 

muutto toteutui 2000-luvun puolivälissä. 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto toimi hyvässä yhteistyössä myös tieteellisten seurojen kanssa. 
Vuonna 1935 perustettu kouluhistoriallinen seura lahjoitti kirjakokoelmansa käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan kirjastolle vuonna 2007. Kuvassa kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen kiittää seuran puheenjohtajaa apu-
laisprofessori Martti Kuikkaa, joka oli vuosien ajan myös kirjaston neuvottelukunnan jäsenenä. kuvalähde: 
helsingin yliopisTon kirjasTo. käyTTäyTymisTieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma. 
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kirjastonjohtajanimikkeet sekä keskuskirjastoissa 

että tiedekuntien kirjastoissa. Ylikirjastonhoitaja 

Häklin johtama kirjastotoimikunta kannatti kuiten-

kin nimikkeen varaamista vain keskuskirjastojen ja 

HYK:n käyttöön,782 mitä rajausta kirjastonhoitajien 

kokous ei hyväksynyt.783 Useat tiedekunnat olivat 

valmiita lisäämään kirjastonsa itsenäisyyttä ja esitti-

vät virkabudjettiesityksissään tiedekuntakirjastonsa 

vastuuhenkilölle kirjastonjohtajan virkanimikettä. 

Yliopiston hallinnonuudistustoimikunta otti kirjas-

totoimikunnan lausunnon huomioon mietinnössään 

1982 ja pitäytyi kirjastonhoitajanimikkeeseen.784

Kirjastonhoitajien kokous käsitteli asiaa 

1980-luvun aikana toistuvasti. Itsetietoisuuden kas-

vua osoittaa keskustelu hallinnonuudistuskomitean 

mietinnöstä 1984, jolloin kirjastonjohtajien kokous 

päätti lähettää oman lausuntonsa Helsingin yliopis-

tolle.785 Todettiin, että ”kirjastonhoitajien kokous on 

ammatillinen elin, joka voi antaa pyytämättäkin 

lausunnon mietinnöstä.”786 Nimikeasia pysyi yli-

opiston, tiedekuntien ja kirjastonhoitajien agendalla 

koko 1980-luvun.787 

Myös kirjastotoimikunta teki useita esityksiä 

nimikeasiassa. Vuonna 1987 toimikunta pyysi kir-

jelmässään tiedekuntia tekemään konsistorille esi-

tyksen kirjastonimikkeidensä muutoksista.788 Muun 

muassa valtiotieteellinen tiedekunta esitti hyväksy-

mänsä henkilöstösuunnitelman mukaan, että kir-

jastonhoitajan nimike muutetaan kirjastonjohtajaksi 

ja alikirjastonhoitajan ja amanuenssin nimikkeet 

kahdeksi kirjastonhoitajanimikkeeksi.789 Kirjasto-

toimikunnan pöytäkirjoista on pääteltävissä, että 

saatuaan tiedekuntien kannanotot toimikunta eh-

dotti konsistorille neuvottelua opetusministeriön 

kanssa.790 Pari vuotta myöhemmin toimikunta teki 

yliopiston palkkatoimistolle esityksen johtavan kir-

jastonhoitajan tai vastaavan nimikkeen käytöstä, 

mikäli kirjastonjohtajan nimikettä ei voitaisi käyttää 

tiedekuntakirjastojen johtavista viroista.791 

yleensä laitoksen edustaman alan professori tai 

suuremmissa laitoksissa laitoksen johtaja. Joissa-

kin kirjastoissa, kuten historiallis-kielitieteellises-

sä kirjastossa oppiaineiden vaikutusvalta oli suuri. 

Ohjesäännön (1951) mukaan historiallis-kielitieteel-

lisen kirjaston ylin johto kuului esimiehelle, jonka 

osasto valitsi varsinaisten professorien joukosta. 

Kirjastonhoitajan tuli esimiehen ohjeiden mukaan 

johtaa laitoksen toimintaa ja tehdä tarpeelliseksi 

katsomiaan aloitteita. Lisähaastetta toi kuitenkin 

kirjaston jakautuminen oppiaineittain osastoihin, 

joiden johtajina toimivat kyseisten alojen virkaiäl-

tään vanhimmat professorit.779

Kuten kirjastojen kehitystä koordinoivan toi-

mikunnan työskentely, myös eri tiedekuntien kir-

jastonhoitajien yhteistyö alkoi 1970-luvulla. Aluksi 

kokoonkutsujana toimi HYK.780 Lääketieteellistä 

keskuskirjastoa johtava Ritva Sievänen-Allen valit-

tiin 1980-luvun alussa puheenjohtajaksi, ja toiminta 

vakiintui. Puheenjohtaja valittiin yleensä kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan. Kokouksen asialistalla tär-

keitä asioita olivat henkilöstökoulutus, kirjastoissa 

tarvittava atk-osaaminen, virkarakenteen kehittä-

minen, tiedotustoiminta ja hallinnonuudistuksen 

seuraaminen.781 Kirjastonhoitajat halusivat kehittää 

kokoustensa asemaa kirjastotoimikunnan valmis-

televaksi elimeksi. 

Merkittäväksi näkemyseroksi tiedekuntakir-

jastojen ja HYK:n välillä kehkeytyi kysymys tiede-

kuntakirjastojen johtamisesta, mikä konkretisoitui 

taisteluun kirjastonjohtajan nimikkeestä. Taustalla 

oli kyse nimikettä laajemmista asioista, kuten johta-

misjärjestelmän muutoksesta sekä tiedekuntien kir-

jastojen ja HYK:n välisestä suhteesta. Kiista nimik-

keistä leimahti ensi kerran 1980-luvun alussa, jolloin 

kirjastohenkilöstön kelpoisuusehtoja koskevassa 

asetusluonnoksessa määriteltiin johtotehtäviin kuu-

luvien virkojen nimikkeet. Asetusluonnos olisi pe-

riaatteessa antanut mahdollisuuden ottaa käyttöön 
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kirjastonjohtajaksi.793 Professori Maarit Kaimion 

allekirjoittama historiallis-kielitieteellisen osaston 

esitys havainnollistaa muutostarpeen perusteluja. 

Kaimio totesi osaston esittäneen nimikemuutosta 

useiden vuosien ajan toiminta- ja taloussuunnitel-

massaan saaden yliopistolta vastakaikua muutos-

esityksille. Erityisen ajankohtaiseksi muutostarpeen 

teki se, että kirjastonhoitajan nimike oli tulossa 

alan yleisnimikkeeksi, eikä se enää ilmaissut kysei-

sen tehtävän kasvavaa vastuuta. Esimiesjärjestel-

män tulevaisuus oli pohdinnassa osana yliopiston 

hallinnonuudistusta.794 

Vaikka historiallis-kielitieteellisen osaston lau-

sunto korosti nimikemuutoksen ajankohtaisuutta, 

mielenkiintoisen taustan sille luo saman osaston 

ensimmäisen kirjastoviran perustaminen vuonna 

1936, jolloin silloinen historiallis-kielitieteellinen 

Kirjastonjohtaja-nimikkeen hylkääminen edel-

leen 1990-luvun alussa aiheutti tiedekuntien kirjas-

toissa katkeruutta, erityisesti kun pieni konsistori 

kirjastotoimikunnan esityksen mukaisesti hyväksyi 

useita HYK:n johtotason nimikkeitä (kuusi osas-

tonjohtajaa) ja keskuskirjastoille kirjastojohtaja-ni-

mikkeet sekä Lääketieteelliseen keskuskirjastoon 

apulaiskirjastonjohtaja-nimikkeen.792 Ylikirjaston-

hoitajan johtaman kirjastotoimikunnan ei koettu 

riittävästi puoltaneen tiedekuntakirjastojen esitystä. 

Kiista siirtyi tiedekunta- ja konsistoritasolle, 

sillä keskustakampuksen tiedekunnat puolustivat 

omia kirjastojaan vastustaen kirjastotoimikunnan 

kannanottoa. Kyse ei enää ollut vain kirjastoissa 

toimivien välisistä näkemyseroista. Viisi tiedekun-

taa teki toukokuussa 1991 konsistorille esityksen 

kirjastonhoitajiensa nimikkeen muuttamisesta 

Tiedekuntien kirjastonjohtaja-nimikkeestä käytiin keskustelua 1980-luvulla. Nimike vakiintui 1992, jolloin 
professorien esimiesvastuu siirtyi kirjastonjohtajille osana laajempaa hallinnonuudistusta. Kuvassa vasem-
malta Irja-Leena Suhonen (HYK), Ritva Sievänen-Allen (Lääketieteellinen keskuskirjasto), Hilkka-Sisko 
Lamminen (Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto), Eeva Kihlberg (Hammaslääketieteen kirjasto), Aino  
Nikupaavo (Silmätautien klinikan kirjasto) ja ruusun takana Liisa Rajamäki (Teologisen tiedekunnan kirjasto) 
sekä Katri Tuori (HYK). Kuvaaja: Eero Piirainen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo, valTioTieTeellisen 
Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelmaT.
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kohdistui luonnontieteellisten tietopalvelujen järjes-

tämiseen yliopiston ja valtakunnan tasolla. Kampus-

ten rakentaminen näytti tuovan ratkaisuja yliopiston 

ja kirjastojen tilaongelmiin. Valtakunnallisen kirjas-

toverkon järjestyminen kansalliskirjaston ja keskus-

kirjastojen varaan näytti mahdolliselta. Esitykset 

yliopistojen erilaisten kirjastojen yhdistämisestä 

yhteiseen organisaatioon saivat yhdistämispäätöksiä 

aikaan monissa Suomen yliopistoissa. Näin ei kui-

tenkaan tapahtunut Helsingin yliopistossa.

Öljykriisin tuomat valtion talouden ongelmat 

katkaisivat etenemistien merkittävää rahoitusta 

vaativilta kehittämishankkeilta. Yliopiston tilojen 

uudelleen järjestely pysähtyi, kun valtio suuntasi 

rakentamisvaroja uusien yliopistojen toiminnan 

käynnistämiseen. Matti Liinamaa on elämäker-

takirjoituksessaan kuvannut 1980-lukua pysähty-

neeksi ajaksi.797 Edellisen vuosikymmenen monet 

kehittämisaloitteet ja tiivis selvitystyö valuivat hiek-

kaan. Vaikka Helsingin yliopiston kirjastoista neljä 

määrättiin keskuskirjastoiksi, tehtäviä vastaavia 

resurssilisäyksiä ei saatu. Erillinen kansalliskirjasto 

jäi toteutumatta, luonnontieteiden keskuskirjas-

tosuunnittelu päättyi ristiriitoihin, eikä laajempi 

yhteistyö humanisteja palvelevien kirjastojen välillä 

ottanut sujuakseen. 

Valtakunnallisissa palveluissa saatiin kuitenkin 

aikaan kaksi merkittävää uudistusta: atk-järjestel-

män käyttöönotto ja Varastokirjaston perustami-

nen. Yliopistokirjastojen yhteisen atk-järjestelmän 

käyttöönotto eteni, joskin niin hitaasti, että eri-

tyisesti keskuskirjastostatuksen saaneet kirjastot 

alkoivat kehittää omia tietotekniikkaa soveltavia 

palveluratkaisujaan. Yhteinen järjestelmä saatiin 

tuotantokäyttöön 1990-luvun alkupuolella, millä tuli 

olemaan merkittävä vaikutus niin käyttäjille kuin 

kirjastoille. Erilliset kokoelmat voitiin ensi kertaa 

nähdä saman käyttöliittymän kautta, mikä avasi 

omiksi koettuja aineistoja laajempaan yhteiseen 

osasto rinnasti oman virkansa HYK:n virkakate-

goriassa neljännelle tasolle, vastaamaan nuorem-

man alikirjastonhoitajan tasoa. Näyttää siltä, että 

vastuu- ja virkakehityksen ei koettu olleen tasa-

painossa, kun sitä verrattiin HYK:n vastaavaan 

kehitykseen.795 Tarkemmin HYK:n ja tiedekuntien 

kirjastovirkojen pätevyysvaatimuksia on käsitelty 

luvussa Sivutoimisesta kirjastonhoidosta päätoi-

misiin tietoasiantuntijoihin. 

Konsistori hyväksyi tiedekuntien esitykset, ja 

kansleri vahvisti tiedekuntakirjastoille yhteisen joh-

tosäännön joulukuussa 1991. Kyse oli nimikemuutos-

ta suuremmasta johtamisjärjestelmän muutoksesta, 

kun osana laajempaa yliopiston hallinnonuudis-

tusta tiedekunnat luopuivat professorivaltaisesta 

kirjastojen esimiesjärjestelmästä. Johtosäännön 

mukaan kirjastonjohtajan tehtäväksi määriteltiin 

johtaa, valvoa ja kehittää kirjaston toimintaa, vah-

vistaa kirjaston työjärjestys, toimia henkilökunnan 

esimiehenä sekä vastata kirjaston taloudesta. Perin-

teinen professoriesimiehen päätösvalta siirrettiin 

näin kirjastonjohtajalle. Hän sai toimintansa tueksi 

dekaanin nimeämän neuvottelukunnan, joka sekä 

teki kehittämisaloitteita, että kommentoi muiden 

aloitteita, käsitteli kirjaston toiminta- ja taloussuun-

nitelman sekä edisti yhteistyötä kirjaston ja käyttä-

jien välillä.796 Johtamisjärjestelmän muutos vahvisti 

sekä kirjastonjohtajien, että tiedekuntakirjastojen 

asemaa yliopistossa. 

Kirjastolaitoksen sisäinen 
polarisaatio vuosikymmenen 
taitteessa
1960-luvun jälkipuoliskolla alkanut suunnitteluop-

timismi oli Helsingin yliopiston kirjastolaitokses-

sa tähdännyt suuriin rakenteellisiin muutoksiin 

kansainvälisiä vaikutteita noudattaen. Odotuksia 
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käyttöön. Atk-järjestelmän edellyttämät yhteiset 

pelisäännöt tiivistivät kirjastohenkilökunnan yh-

teistyötä. Varastokirjasto puolestaan antoi mahdol-

lisuuksia jakaa kokoelmia aktiivisesti ja vähemmän 

käytettyihin ja ratkaista näin tilojen puutteeseen 

liittyviä ongelmia. 

Toimittuaan valtakunnallisen atk-kehityksen 

veturina HYK suuntasi huomionsa entistä vahvem-

min kansallisiin hankkeisiin. Helsingin yliopiston 

350-vuotisen historian juhlavuonna 1990 HYK 

julkisti useita uusia avauksia. Luetteloiden konver-

tointikeskus Kotkassa tehosti ja nopeutti kokoel-

maluetteloiden siirtämistä koneluettavaan muotoon. 

Käyttöön vihittiin Mikkelin mikrokuvaus- ja konser-

vointilaitos. Kirjasto julkaisi Pohjoismaiden ensim-

mäisen CD-ROM-levykkeellä käytettävän kansallis-

bibliografianvuosilta1977–1989.798 Yhteistyö Viron 

kansalliskirjaston kanssa edisti molemmissa maissa 

luetteloiden konvertointihankkeita. Opetusministe-

riön asettama kansalliskirjastotyöryhmä puolestaan 

esitti muistiossaan (1990:31), että tieteellisten kirjas-

tojen suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointiteh-

tävät tuli siirtää HYK:n hoidettaviksi. Tieteellisten 

kirjastojen atk-yksikkö tuli samoin liittää erillisenä 

osastona yliopiston kirjastoon, ja mikäli korkea-

koulujen atk-verkolle hankittaisiin yhteisjärjestelmä, 

sen ylläpito tuli antaa kansalliskirjastolle.799 Nämä 

avaukset tarvitsivat tuekseen hallinnollisia muutok-

sia: HYK:lle nimitettiin johtokunta, jonka jäsenistä 

puolet tuli valita yliopiston ulkopuolelta. Kansallisen 

yhteistyön välineeksi perustettiin 1990-luvulla Suo-

men yliopistokirjastojen neuvosto.800

Ylikirjastonhoitaja Häkli ennakoi Maatalous-

kirjaston 60-vuotisjuhlan (1990) puheessaan elekt-

ronisen julkaisutoiminnan ja tekstitietokantojen 

yleistymistä. Hänen mukaansa kukaan ei kyennyt 

ennustamaan, mitä tällä voimakkaasti laajenevalla 

alueella tulisi tapahtumaan. Teknisten seikkojen 

sijasta ratkaisevia tulivat olemaan järjestelmien 

taloudellinen kannattavuus ja tekijänoikeuskysy-

mykset muiden kysymysten ohessa. Häkli suositteli 

voimakkaampien kirjastoyksiköiden kehittämistä, 

kansainvälisen yhteistyön lisäämistä ja henkilöstö-

rakenteen kehittämistä, sillä kirjastojen oli turhaa 

odottaa apua ulkopuolelta. Oli itse lähdettävä toteut-

tamaan uudistuksia.801HYK:nprofiilikansalliskir-

jastona vahvistui Yliopistolain muutoksella 1993, 

mikä voimisti kansallisen kirjastoverkon merkitystä 

kirjaston viiteryhmänä. Muutos kirjattiin HYK:n 

uuteen johtosääntöön.802

Samaan aikaan kun HYK kehitti toimintaansa 

kansalliskirjastona ja kansallisia palveluja, Helsin-

gin yliopiston sisällä kirjastolaitos oli entistä jakau-

tuneempi. Saksalaisen mallin mukaan syntynyttä 

Helsingin yliopiston perinteistä kirjastolaitosta ei 

ollut helppoa muuttaa, sillä erityisesti suurissa pääai-

netiedekunnissa se nojasi vahvaan laitosten autono-

miaan ja kirjallisuuskokoelmien omistusoikeuteen. 

Rakenteellisia muutoksia ei saatu aikaan, sen sijaan 

muutospyrkimykset johtivat prioriteettien polarisoi-

tumiseen. HYK ja tiedekuntien kirjastot etääntyivät 

entistä kauemmas toisistaan. Tiedekuntien kirjastot 

hakivat tukea tiedekunniltaan ja keskittyivät kukin 

oman tiedekuntansa ja laitostensa palveluihin. 

Yliopiston kirjastolaitoksen ainoan yhteisen 

luottamuselimen, kirjastotoimikunnan, työ hiipui 

vähitellen. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä 

ja talouden kiristyessä Helsingin yliopiston kirjasto-

laitoksen kokonaiskehittäminen näytti olevan umpi-

kujassa. Yliopiston vararehtori Arto Mustajoki joutui 

toteamaan, että harva asia sai hänet tuntemaan 

itsensä niin tietämättömäksi ja avuttomaksi kuin 

yliopiston kirjastolaitoksen kehittäminen. Musta-

joen mukaan vain harvoihin asioihin yliopistolla 

liittyi niin voimakkaita vastakkaisia näkemyksiä 

kuin kirjastokysymyksiin. Tilannetta ei helpotta-

nut ”kirjastokeskustelua leimannut epäluuloinen 

suhtautuminen ja luottamuksen puute”.803
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hallinnon välillä kuin eri henkilöstöryhmien tai 

opettajien ja opiskelijoiden välillä.804 

Koko yliopiston toiminta päätettiin arvioida 

kansainvälisten mallien mukaisesti. Konsistori 

asetti syyskuussa 1992 vararehtori Arto Mustajoen 

johtaman arviointiryhmän,805 jonka tulokset jul-

kaistiin toukokuussa 1993 raportissa Universitas 

renovata.806 Arviointityön aikana yliopiston talou-

dellinen tilanne vaikeutui edelleen tuntuvasti. Jatko-

työskentelyssä etsittiin keinoja toteuttaa valtioneu-

voston päätös hallintomenojen kahdeksan prosentin 

leikkauksesta, ja tulokset julkaistiin Universitas 

renovata continuata –raportissa syksyllä 1994. 

Kirjastot saivat erilliset valmisteluryhmät molem-

piin yliopiston kokonaisarviointeihin. Toisin kuin 

1970-luvun hallinnonuudistusta valmistelleessa kir-

jastoryhmässä, johon ei kuulunut yhtään asiantun-

tijaa kirjastoista, tällä kertaa ensimmäinen ryhmä 

koottiin professorin, kolmen kirjastonhoitajan ja 

opiskelijan muodostamana, jälkimmäinen lähinnä 

kirjastoasiantuntijoista.807

Tavoite- ja tulosohjaus edellytti käytännössä uu-

sien rahoitusmallien rakentamista ja käyttöönottoa. 

Opetusministeriön rahanjakomalli perustui aluksi 

ylempiin perustutkintoihin ja tohtorintutkintoihin, 

Hallinnonuudistus, 
tulosohjaus ja talouslama 
Kirjastojen umpikujalta näyttävä tilanne alkoi 

purkautua uudella vuosikymmenellä kriisien kaut-

ta. 1990-lukuun sisältyi sekä valmisteltuja että 

odottamattomia tapahtumia. Yliopiston hallinto, 

suunnittelu ja johtaminen kokivat muutoksia. Py-

sähdyksissä ollut tilasuunnittelu pääsi käyntiin. 

Kirjastojen atk-järjestelmän käyttöönotto toi uusia 

mahdollisuuksia. Kirjastoille avautui aikaikkuna 

merkittäviin muutoksiin.  

Vuonna 1991 hyväksytty Laki Helsingin yliopis-

ton hallinnosta ja tulosohjauksen käyttöönotto osui-

vat samoihin aikoihin maata kohdanneen talous-

laman kanssa, mikä pakotti arvioimaan kaikkea 

yliopistossa tehtävää työtä, rakenteita ja voimava-

rojen käyttöä. Talouslaman seurauksena yliopiston 

budjettirahoitus supistui voimakkaasti vuosina 1993 

ja 1994. Hallinnonuudistus antoi opiskelijoille sekä 

opetus- ja muulle henkilökunnalle mahdollisuuden 

osallistua päätöksentekoon laitos-, tiedekunta- ja 

konsistoritasolla. Yliopistojen sisäisen arvokeskus-

telun rajalinjat kulkivat pikemmin ainelaitosten ja 

Tieteenalat ja kirjastot kootaan 
neljälle pääkampukselle 
1990-luvulta alkaen
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joista ensimmäisen asetti 1988 Helsingin kaupun-

gin aikuiskoulutuksen kehittämisneuvottelukunta. 

Muistion (1991) mukaan avoimen korkeakoulun 

opiskelijoita oli Helsingissä 7 200 ja koko maassa 

34 000. Työryhmä suositti uuden aikuiskoulutuk-

seen erikoistuneen tietopalveluyksikön perustamista 

Helsinkiin. Taloustaantuma 1990-luvun alkupuo-

lella vei kuitenkin pohjan erillisratkaisulta, mistä 

syystä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin 

johdon neuvottelukunta asetti uuden kahden hengen 

työryhmän,811 jonka keskeiset ehdotukset hyväksyt-

tiin. Avoimen korkeakoulun opiskelijoiden asema 

suhteessa perusopiskelijoihin tuli selkeyttää. Ope-

tusta koordinoivan täydennyskoulutuskeskuksen 

tuli ottaa vastuuta opiskelijoidensa palveluista ja 

osallistua kirjastopalvelujen rahoitukseen. Tie-

donhaun ja kirjastonkäytön opetus tuli sisällyttää 

avoimen korkeakoulun opetukseen.812 Valmistelun 

tuloksena yliopiston aikuiskoulutuskeskus (Lahden 

tutkimus- ja koulutuskeskus) palkkasi Opiskelijakir-

jastoon yhden työntekijän ja tuloutti 10 % opiskeli-

jamaksuista kurssikirjallisuuden hankintaa varten. 

Keskus myös huolehti siitä, ettei avoimen yliopiston 

kuulusteluja ajoitettu samaan aikaan yliopiston pe-

rusopetuksen kanssa. Sopimuspohjaiselle palvelujen 

ostamiselle luotiin näin malli, joka omaksuttiin mo-

niin muihinkin korkeakoulukirjastoihin.813

Universitas renovata 
painottaa tiede kuntien 
vastuuta kirjasto palveluista 
Vararehtori Arto Mustajoen johtama arviointiryhmä 

asetti tammikuussa 1993 erillisen kirjastotyöryh-

män, jota johti professori Maarit Kaimio. Ryhmän 

työskentelyn pohjaksi kirjastotoimikunta oli laati-

nut esityksen 30 kirjastoyksiköstä.814 Tavoitteena 

oli tehostaa toimintaa rahoituksen vähentyessä; 

sittemmin myös tutkimukseen. Jatkuvuuden periaa-

te määrärahojen jaossa murtui, kun eri tieteenalojen 

tutkinnoille määriteltiin kustannuskertoimet. Tie-

dekuntien välillä tapahtui voimavarojen siirtymiä, 

mikä ei mennyt kivuttomasti.808 Uudenlainen termi-

nologia ja kustannuslaskenta oli omaksuttava myös 

kirjastoissa, jotka yhdessä atk-palvelujen kanssa 

nimettiin tukitoiminnoiksi. Uusi rahoitusmalli teki 

näkyviksi tiedekuntien omien kirjastojen lisäksi 

sellaiset kirjastokulut, joista tiedekunnat hyötyivät 

välillisesti mutta joista rehtori teki päätökset. Ne ve-

loitettiin tiedekunnilta aiheuttamisperiaatteella.809

Helsingin yliopistossa oli viisi valtakunnalliseksi 

määriteltyä yksikköä, jotka saivat valtaosan rahoi-

tuksestaan opetusministeriön korvamerkitsemänä. 

HYK, jonka voimavarat olivat noin 43 % yliopiston 

kirjastojen koko resursseista, kuului näihin. Yliopis-

to tuki lisäksi omilla säätiövaroillaan keskuskirjas-

toja, joilla oli valtakunnallisia tehtäviä. Kirjastoille 

kuten muillekin yksiköille tuli velvoite hankkia osa 

voimavaroistaan omatoimisesti: maksulliset palvelut 

ja palvelusopimukset lisääntyivätkin. Tiedeyhteisön 

kilpailuarvot tulivat vaivihkaa kirjastoihin. Esille 

nousi myös mahdollisuus määrätä käyttömaksuja 

yliopiston ulkopuolisille käyttäjille. Tämä kysymys 

haastoi pohjoismaista kirjastopalvelujen arvopohjaa, 

johon kuului tasavertaisen tiedonsaannin turvaa-

minen kaikille. Maksuja peruspalveluista ei otettu 

käyttöön, sillä muiden yliopistojen vastaavien pää-

tösten ennakoitiin aiheuttavan kielteisiä seurauksia 

kaikille osapuolille.810 

Uuden haasteen kirjastojen palvelukapasi-

teetille loi 1980–1990-luvuilla laajeneva avoin 

korkeakouluopetus. Opetusministeriö nimesi 

1990-luvun aikuiskoulutuksen vuosikymmeneksi. 

Jatkuva koulutus edellytti uudenlaisia koulutusväy-

liä, mikä lisäsi myös palvelujen kysyntää kaikissa 

yliopistokirjastoissa. Epäselviä järjestämisvastuita 

selvitettiin muun muassa kahdessa työryhmässä, 
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Vararehtori Mustajoen johtama yliopiston arvi-

ointiryhmä painotti kuitenkin kirjastopalvelujen jär-

jestämistä tiedekunnittain. Tiedekunnille haluttiin 

antaa entistä suoremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

kustannuksiinsa. Kansalliskirjasto- ja keskuskir-

jastotehtäviin tuli saada opetusministeriön erillis-

rahoitusta. Luonnontieteiden kirjasto tuli siirtää 

HYK:sta matemaattis-luonnontieteelliseen tiede-

kuntaan ja Viikkiin perustettavaan biotieteiden kir-

jastoon. Terveystieteiden keskuskirjasto tuli siirtää 

lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntakirjastoksi. 

Myös osa HYK:n humanistisesta keskuskirjastosta 

tuli siirtää humanistiseen tiedekuntaan. Arviointi-

ryhmä otti kantaa vireillä olleeseen keskusteluun 

Opiskelijakirjaston tulevaisuudesta tiedekuntamal-

lin mukaisesti: kurssikirjojen hankintapäätökset ja 

-menot tuli siirtää tiedekuntien vastuulle ja selvit-

tää, olisiko keskitetty Opiskelijakirjasto jatkossa 

tarkoituksenmukainen.819 

Ensimmäinen yliopiston sisäinen arviointi 

herätti tiedekunnissa ja kirjastoissa voimakkai-

ta reaktioita ja huolestuneisuutta. Humanistisen 

keskuskirjaston kokoelmien siirtoa HYK:sta hu-

manistiseen tiedekuntaan vastustivat sekä HYK, 

että humanistinen tiedekunta. Vastustusta herätti 

samoin esitys keskittää matemaattis-luonnontieteel-

lisen tiedekunnan laitoskirjastot Kumpulassa, joskin 

tiedekunta piti mahdollisena yhdistää lähilaitosten 

kirjastoja talokohtaisiksi peruskirjastoiksi rakenta-

misen edistyessä. Nämä kaksi tiedekuntaa pitivät 

kiinni edustamastaan laitoskirjastoja korostavasta 

linjasta.820

keskuskirjastojen kulutusmäärärahasta leikat-

tiin viidesosa, HYK:n kulutusmäärärahasta 22 % 

ja tiedekunnista noin 19 %. Toimintamenobudje-

tointiin siirtyminen ja maksullisuuden käyttöön-

otto oli otettava huomioon. Työryhmä teki kyselyn 

kirjastojen nykytilasta, tavoitteista ja säästömah-

dollisuuksista.815 Tiedekuntien näkemykset eivät 

olleet yhdensuuntaisia. Osa tiedekunnista halusi 

keskittää palveluja tiedekuntakirjastoonsa. Lää-

ketieteellinen tiedekunta suunnitteli sekä pienten 

laitostensa yhdistämistä, että suurempia kirjasto-

yksiköitä. Sen sijaan humanistinen tiedekunta ja 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta koros-

tivat laitoskirjastojen ensisijaisuutta ja vastustivat 

keskittämistä.816 

Kaimion työryhmä teki useita kauaskantoisia 

kehittämisehdotuksia, joista osa toteutui muutaman 

vuoden päästä, osa vajaan parinkymmenen vuoden 

päästä. Työryhmä esitti kirjastopalvelujen tuntuvaa 

keskittämistä laadun ja tehokkuuden parantamisek-

si. Kuten aiemmin on todettu, rakenteellisia muu-

toksia oli esitetty jo pari vuosikymmentä aiemmin. 

Parhaillaan sitä korosti Tietohuollon neuvottelu-

kunta keinona hallita talouskriisin aiheuttamia on-

gelmia.817 Työryhmä määritteli kirjastoiksi yksiköt, 

joilla oli järjestetty kokoelma, asianmukaiset tilat, 

ammattitaitoinen henkilökunta, mahdollisimman 

monipuoliset palvelut ja riittävät aukioloajat. Vain 

noin 50 yksikköä vastasi rajauksia, eivätkä useimmat 

laitoskirjastoista täyttäneet määrittelyn ehtoja. Han-

kinnan ja luetteloinnin keskittäminen oli mahdol-

lista atk-järjestelmän myötä. Opiskelijakirjastoa tuli 

kehittää erillislaitoksena toimivaksi kurssikirjas-

toksi. Työryhmä nosti esille myös kirjastolaitoksen 

koordinoinnin tarpeen; tätä tukisi kirjastolaitoksen 

edustajan saaminen yliopiston korkeimpaan hallin-

toelimeen, konsistoriin. Mahdollisena tulevaisuuden 

organisoitumismallina nähtiin neljälle kampukselle 

jäsentyvät tietokeskukset.818
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valtakunnallisten tehtävien lisääntyessä. Konsistori 

nimesi vararehtorin, venäjän kielen professori Arto 

Mustajoen kirjastotoimikunnan puheenjohtajaksi. 

Toimikunnan painopiste siirtyi kirjastolaitoksen 

strategiseen kehittämiseen. Uusi toimikunta sai teh-

täväkseen Universitas renovatan esitysten konkre-

tisoinnin ja kirjastojen henkilöstöresurssien tehos-

tamisen. Myös toimikunnan kokoonpano muuttui. 

Ohjesäännön mukaan toimikuntaan kuului enin-

tään 15 jäsentä, joista enintään 11 edusti tiedekun-

tia, kirjastojen henkilöstö- ja käyttäjäkuntaa sekä 

opiskelijoita. HYK:ta ja keskuskirjastoja edustivat 

ylikirjastonhoitaja, Terveystieteiden keskuskirjaston 

Kirjastotoimikunta 
yliopiston strategisen 
kirjastokehityksen välineenä
Yliopiston muutosjohtamista vahvistettiin myös uu-

distamalla luottamuselinten rakenteita ja toimintaa 

siten, että ne tukisivat arvioinnissa esiin nostet-

tujen kehittämistarpeiden toteuttamista. Muiden 

toimikuntien tavoin kirjastotoimikunta sai uuden 

johtosäännön 1993 ja uuden puheenjohtajan ylikir-

jastonhoitaja Esko Häklin pitkän kauden jälkeen. Pu-

heenjohtajan vaihtoon loi perusteita myös samanai-

kainen HYK:n kansalliskirjastoroolin korostuminen 

Venäjän kielen professori Arto Mustajoki oli vararehtorikaudellaan 1992–1998 monessa mukana yliopiston 
arvioinneista rahanjakomallien uudistamiseen. Vararehtori Mustajoen johtaessa yliopiston kirjastotoimi-
kuntaa 1993–1998 kirjastojen kehittäminen sidottiin osaksi yliopiston kokonaiskehitystä, ja konsistori hy-
väksyi ensimmäisen kirjastostrategian 1998. Hänen kaudellaan luotiin perusta kampuskirjastoille, Luonnon-
tieteiden kirjasto siirrettiin HYK:sta tiedekuntaan ja Opiskelijakirjastosta tuli erillislaitos. Kuvaaja: Eero 
Roine. kuvalähde: helsingin yliopisTomuseo. 
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Kalifornian yliopiston San Diegon kampuksella ja 

sen avarassa kirjastossa. ”Amerikkalaisen laatuyli-

opiston keskuskirjasto poikkeaa suomalaisesta täy-

dellisesti. Se on avoin… Lukupöytiä ja nurkkauksia 

on joka puolella ja niitä on riittävästi. Toisaalta on 

myös ryhmätyöhuoneita, pitkiä sohvia, joissa voi 

löhötä, laiskanlinnoja, kaikkea mitä kuuluu omaan 

kotikirjastoon.”826 Roos moitti kotiyliopistonsa kir-

jastojen ankeutta, ahtautta, huonoa ilmastointia ja 

epäviihtyisyyttä. Kirjastotoimikunnalle kirjoitus 

tarjosi pysäyttävän näkymän omaan yliopistoon. 

Työskentelytapa, jossa kaikkien toimikunnan 

jäsenten asiantuntemusta otettiin käyttöön, tuotti 

enemmän kuin odotettiin. Kahden päivän semi-

naarissa pystyttiin konkretisoimaan alustava hah-

motelma kirjastolaitoksesta, jossa osa palveluista 

keskitettäisiin ja osa toimisi neljällä kampuksel-

la. Hankinnan ja luetteloinnin, atk-toimintojen ja 

kuljetuspalvelujen keskittäminen näyttivät mah-

dolliselta. Kampuskirjastot vastaisivat omien tie-

teenalojensa palveluista ja kokoelmiensa ylläpidosta, 

samoin kuin tietopalvelusta, sisällönkuvailusta ja 

käyttäjäkoulutuksesta mutta myös lainauksesta ja 

kaukopalvelusta. Myös erityisaineistot ja kontaktit 

sidosryhmiin kuuluisivat kampuskirjastojen tehtä-

viin.827 Suhteellisen havainnollinen kuva siitä, mitä 

kirjastopalvelujen keskittäminen kampuksittain 

ja yliopistotasolla merkitsisi, luotiin yhdessä työs-

kennellen, ei ulkopuolelta annettuna. Tämä antoi 

lähtökohdan jatkosuunnittelulle, joka käynnistyi 

varsin pian luonnon- ja lääketieteiden kampuksilla. 

Kirjastojen jäsentämistä kampuksittain tuki 

myös uuden sisäisen arviointiryhmän työ, jonka 

tulokset julkaistiin 1994. Universitas renovata 

continuata keskittyi laitoskohtaiseen toiminnan ja 

resurssien analyysiin ja valmisteli esityksen hallin-

non, kirjaston ja tutkimusta avustavan henkilöstön 

menojen vähentämiseksi 8 prosentilla.828 Kirjas-

totoimikunta asetti henkilöstösäästötyöryhmän 

kirjastonjohtaja, Maatalous- ja Metsäkirjaston kir-

jastonjohtaja ja Opiskelijakirjaston osastonjohtaja. 

Suurimpien kirjastojen rooli voimistui näin HYK:n 

rinnalla. Jäsenillä oli henkilökohtaiset varajäsenet.821 

Edellä on kuvattu kirjastolaitoksen polarisaa-

tiota ja jännitteiden kasvua HYK:n ja tiedekuntien 

kirjastojen välillä. Edelliseltä toimikunnalta periy-

tyneet näkemyserot ja jännitteet uhkasivat siirtyä 

uudelle toimikunnalle.822 

Uusi puheenjohtaja halusikin kokeilla yhteistyön 

käynnistymisvaiheessa uudenlaisia työskentelyta-

poja. Perinteinen kahden tunnin kokoustyöskentely 

vaihdettiin kahden päivän seminaariin yliopiston 

tutkimuslaitoksella Tvärminnessä. Oman kirjastolai-

toksen ongelmia ja ratkaisuja tunnistettiin pienryh-

missä. Lähtökohtia haettiin korkeakoululaitoksen 

muutoksista ja kiinnostavista ulkomaisista malleis-

ta.823 Saunan jälkeiset iltakeskustelut tutustuttivat 

toisten ajatteluun. Muistelusten mukaan sitkeimmät 

laulunhaluiset vaikenivat vasta pikkutunneilla.824

Kirjastolaitoksen tulevaisuutta koskevaa poh-

dintaa ohjasivat toimintaympäristön muutokset; oli 

otettava huomioon henkilöstömenojen säästötarve, 

atk-tekniikan hyödyntäminen, palvelutarpeen kasvu 

ja tilakustannukset. Mahdollisten organisaatiomal-

lien toimivuutta analysoitiin; tällaisia olivat perus-

kirjastomalli (laitosryhmäkohtaiset peruskirjastot), 

sekamalli (yksiköitä noin 30), tiedekuntamalli (kai-

kissa tiedekunnissa tiedekuntakirjasto) ja kampus-

malli (neljä tietokeskusta, joilla lonkerot laitostasol-

le) unohtamatta yhden tulosyksikön mallia.825 

Kirjastolaitoksen hajanaisuus, tilaongelmat, 

maksullisuus sisäisille käyttäjille sekä yhteisen vi-

sion puute nähtiin keskeisinä ongelmina. Epäluulo 

muita kirjastoja kohtaan vaikeutti uusien ratkaisu-

jen löytymistä. Eräänlaisen peilin tulevaisuuden 

suunnittelulle tarjosi muun muassa professori J. P. 

Roosin kirjoitus Helsingin Sanomien Kuukausiliit-

teessä 1992, jossa hän kuvasi työskentelykauttaan 
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valmennettiin tiede-, hallinto- ja kirjastolaitosten 

esimiehiä leadership-taitoihin.834 

Tiedekuntakirjastojen uusi johtosääntö (1991) 

lisäsi kirjastonjohtajien vastuuta. Myös kirjaston-

johtajien kokous otti entistä selkeämmin agendal-

leen uusien palvelujen ja henkilöstön kehittämisen. 

Kirjastonjohtajat päättivät myös edistää Universitas 

renovatan kirjastoryhmän suositusta kirjastojen 

vaikutusmahdollisuuksista yliopistohallinnossa, 

kun he nimesivät puheenjohtajan, Heli Myllyksen 

esityksestä keskuudestaan ehdokkaan konsistorin 

vaaliin.835 Varsinainen ehdokasvalinta toteutui esi-

tyksen hyväksyneen Akavalaisen yhteistyöryhmän 

kautta. Konsistorin vaalissa saamansa mandaatin 

perusteella Opiskelijakirjaston johtaja Kaisa Sinika-

ra toimi konsistorissa yliopiston henkilöstön edus-

tajana kaksi kautta 1995–2000.836 Huomattavasti 

pitkäaikaisempi kirjastoasiantuntija henkilöstön 

edustajana on konsistorin, sittemmin hallituksen 

jäsenenä kuitenkin ollut henkilöstöjärjestö HYHY:n 

puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen.837  

Johtamiskokemus, -koulutus ja -valmennus oli 

tarpeen erityisesti, kun vuosina 1998–2001 perus-

tettiin kolme kampuskirjastoa. Niiden johtajista 

tuli käytännössä muutosjohtajia, sillä yhdistämi-

nen vaati kokoelmien, henkilöstön, rahoitusmalli-

en ja työnjaon uudelleen järjestelyä. Työnohjausta 

käytettiin tukena muutoksissa, jotka jatkuivat koko 

2000-luvun.838 

Kirjastot – yliopiston sydän:  
kirjasto strategia vuosille 1998–2005 

Konsistori nimesi uuden kirjastotoimikunnan 1995. 

Ohjesäännön muutoksessa otettiin huomioon yli-

opiston piirissä aloittava eläinlääketieteellinen tie-

dekunta. Kirjastotoimikunnan työtä tehostettiin 

työvaliokunnalla, jonka tuli valmistella toimikunnan 

tehtäväksi tulevia asioita.839 Toimikunnan sihteerit 

puheenjohtajanaan Maatalouskirjaston johta-

ja Heli Myllys.829 Säästövelvoite koski kirjastojen 

327 pysyvää vakanssia, joista tuli laskennallisesti 

vähentää 25,5 henkilötyövuotta.830 Tehdessään 

säästöpäätöksiä konsistori kohteli kirjastoja sa-

man periaatteen mukaan kuin muita henkilös-

töryhmiä, ja säästövelvoitetta pienennettiin noin 

300 000 markalla. Lopullinen säästövelvoite oli 

3,2 miljoonaa markkaa, mikä kohdennettiin kam-

puksittain siitäkin huolimatta, etteivät kampus-

ten kirjastot tuolloin muodostaneet yhtenäisiä 

tulosyksiköitä.831 Päätös loi velvoitteen suunnitella 

kampuksittain, miten henkilöstön vähentäminen 

toteutettaisiin vähimmän vahingon periaatteella. 

Henkilöstörakenteiden kehittämistä edisti se, että 

tulosyksiköille palautettiin pysyvästi viidesosa 

säästösummasta.832 Henkilöstön vähentäminen ei 

toteutunut kivuttomasti missään yksikössä, mistä 

kertovat yhteistoimintakokousten muistiot. Huma-

nistisen tiedekunnan lukuisissa yksiköissä pelkäs-

tään päivystyshenkilökunnan riittävyys aukioloja 

varten näytti uhatulta.

Johtaminen ammatillistuu 

Tulosohjaus, hallinnon uudistus ja talouden koros-

tuminen muuttivat yliopiston ja sen yksiköiden joh-

tamista. Yliopistollinen autonomia yleisperiaatteena 

kyseenalaistettiin 1990-luvulla keskustelussa, jossa 

kysyttiin: voiko ja saako yliopistoa johtaa? Kysy-

mys liittyi osaltaan hallinnon asemaan tiedeorga-

nisaatiossa. Strategisten muutosten toteuttaminen 

edellytti johtamistaitojen valmennusta. Johtavissa 

tehtävissä toimivien tuli hallita aiempaa paremmin 

taloushallinnon ja henkilöstösuunnittelun perusteet. 

Keskushallintoon nimitetyn henkilöstöjohtajan toi-

mesta käynnistettiin ohjelmallista johtamiskoulu-

tusta ja valmennusta.833 Yhteisillä intensiivijaksoilla 
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keskittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Työskentely 

vei aikaa, sillä näkemyksiä omista tiedekunta- ja 

laitoskirjastoista ja HYK:n kehittämisestä oli vaikea 

sovittaa yhteisiksi tavoitteiksi.842 Ylikirjastonhoi-

taja Esko Häklin kirjoittamaa kirjastostrategian 

perustekstia muutettiin ja täydennettiin lukuisissa 

kokouksissa kiivaastikin keskustellen.843 Oleellista 

oli, että työskentelyyn osallistuivat yliopiston johto, 

tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kirjastojen johta-

jat ja asiantuntijat. Tämä loi mallin myös seuraaville 

muutosaalloille, joissa valmistelu tehtiin akateemi-

sen tutkimus- ja opetushenkilökunnan, opiskelijoi-

den ja kirjastoasiantuntijoiden yhteistyössä. 

Kirjastotoimikunnalla oli keskeinen rooli usei-

den kirjastoja koskevien esitysten valmistelussa, 

jotka eivät voineet odottaa 2000-luvulle ulottuvan 

kirjastostrategian valmistumista.844 Pysähtyneeksi 

luonnehdittu 1980-luku vaihtui 1990-luvulla lähes 

jokavuotisiin muutoksiin. Universitas renovatan 

esitys Luonnontieteiden kirjaston siirrosta HYK:s-

ta matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 

toteutui 1995. Renovatan esitys Opiskelijakirjastos-

ta ei toteutunut; sen sijaan toteutuneet muutokset 

olivat lähempänä Renovatan kirjastotyöryhmän 

ajatuksia.845 Opiskelijakirjasto muutti Leppäsuolta 

ydinkeskustaan 1996, jolloin myös useat keskus-

takampuksen tiedekuntakirjastoista muuttivat. 

Erillislaitos Opiskelijakirjastosta tuli vuoden 1997 

alusta lukien.

Yliopiston taloutta koskeviin haasteisiin 

1990-luvun alkupuoliskolla on viitattu edellä. Niiden 

rinnalla käynnistyi kampusten uudisrakentaminen 

Viikissä, Kumpulassa ja Meilahdessa. Tiedekuntien 

ja laitosten sijoituksen ohella yliopiston oli tehtävä 

ratkaisuja kirjastojen sijoittumisesta kampuksilla. 

Laitokset olivat tottuneet omissa tiloissaan sijait-

seviin omiin kirjastoihin, mikä usein olikin perus-

teltua silloin, kun laitokset sijaitsivat hajallaan eri 

puolilla kaupunkia.846 

nimettiin kuhunkin kokoukseen pääosin kirjasto-

henkilöstön keskuudesta. Sihteereinä olivat tätä 

ennen toimineet hallintovirastosta Jukka Petäjä ja 

vararehtoreiden sihteeri Maj-Lis Pietarinen.840 

Kirjastotoimikunnan vastuulla oli muiden toi-

mikuntien tavoin valmistella kehittämislinjaukset, 

jotka ulottuivat 2000-luvun puoliväliin saakka.841 

Taustalla oli tulosohjaukseen liittyvä muutos: toi-

minta- ja taloussuunnitelmat olivat väistymässä, 

ja tilalle oli tulossa visioiden ja tulossopimusten 

kokonaisuus. Yliopisto 2015-raportin skenaariotyö 

loi kehyksen, jota vastaan kirjastojen tulevaisuutta, 

visiota sekä erillisiä ratkaistavia kysymyksiä voitiin 

arvioida. Yhteisten peruskysymyksiin liittyvien nä-

kemysten ohella eroja tuli esille erityisesti palvelujen 

 
Kirjastonjohtajien ryhmä koolla Opiskelijakir-
jastossa 1990-luvun lopulla. Kuvassa ylärivissä 
vasemmalta lukien Marja-Leena Strandström 
(Historiallis-kielitieteellinen kirjasto), Liisa Raja-
mäki (Teologisen tiedekunnan kirjasto), Liisa Öberg 
(Terveystieteiden keskuskirjasto), Ari Muhonen 
(HYK). Alarivissä vasemmalta lukien Kaisa Sinika-
ra (Opiskelijakirjasto), Marja-Liisa Harju-Khadr 
(Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto), Annikki 
Karjalainen (Metsäkirjasto), Teodora Oker-Blom 
(Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto), Tuula 
Ruhanen (Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjas-
to) ja Heli Myllys (Maatalouskirjasto). kuvalähde: 
helsingin yliopisTon kirjasTo. opiskelijakirjasTon 
kuvakokoelma.
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puututtiin yliopiston yksiköiden oikeuteen päättää 

niille myönnettyjen omien voimavarojen käytöstä, 

jollaisiksi myös kirjastot oli koettu. Perinteiset neu-

vottelutavat eivät aina riittäneet, sillä yksimielisyyttä 

ei eriävien näkemysten vuoksi saatu aikaan. Hal-

linnonuudistuksen (1992) jälkeinen konsistori teki 

äänestyspäätöksiä, joissa perinteisiä organisaatioita 

ja totuttuja rahoitusmalleja uudistettiin riippumatta 

siitä, kuinka paljon vähemmistöön jääneet jäsenet 

niitä vastustivat. Kampuksilla turvauduttiin selvi-

tysmiehiin valmisteluryhmien sijasta.  

Meilahden, Viikin ja Kumpulan kirjastokehityk-

sessä oli sekä yhteisiä, että erilaisia tekijöitä. Kam-

puskirjastojen asema tiedekuntahallinnon alaisena 

yksikkönä yhdisti Meilahtea ja Kumpulaa. Viikin 

kampuksella yhteiskirjastosta tuli usean tiedekun-

nan ja erillislaitoksen alainen. Päätösvaltaa kampus-

kirjastoissa käyttivät johtokunta ja kirjastonjohtaja. 

Johtokunnan puheenjohtajalla oli yhteys sekä tie-

dekunnan hallintoon, että yliopiston kirjastotoi-

mikuntaan. Henkilökunta koottiin eri yksiköistä 

yhden johdon alaisuuteen. Uudistiloihin yhdistettiin 

aiempien erillisten kirjastojen kokoelmat.    

Lääketieteelliset kirjastot 
kootaan kampuskirjastoksi 
1999
Lääketieteen opetus- ja tutkimushenkilökunnalla 

oli käytössään sekä vuonna 1966 perustettu eril-

lislaitoksena toimiva keskuskirjasto, että kunkin 

laitoksen ja klinikan kirjastot, joista osa oli peräisin 

1800-luvun jälkipuoliskolta. Lääketieteellisen tie-

dekunnan taloutta kiristi 1990-luvun laman ohella 

opetusministeriön päätös vähentää lääketieteen aloi-

tuspaikkoja ja rahoitusta. Kausijulkaisujen vuosit-

taisesta karsinnasta tuli välttämättömyys hintojen 

Konsistorin hyväksymä kirjastostrategia vuo-

sille 1998–2005 sai nimekseen Kirjastot–yliopis-

ton sydän.847 Siihen ei sisältynyt ehdotusta neljästä 

kampuskirjastosta, sillä koko yliopiston kattavaa 

näkemystä kirjasto-organisaatiosta ei valmiste-

lussa saatu aikaan. Kirjastopalvelujen johtamista 

haluttiin kuitenkin jäntevöittää perustamalla kam-

puskohtaiset neuvottelukunnat, joiden tuli kehit-

tää kampuksen kirjastopalveluja kokonaisuutena. 

Neuvottelukuntien puheenjohtajista tuli yliopiston 

kirjastotoimikunnan jäseniä. Vaikka strategiaan 

ei sisältynyt esitystä kampuskirjastoista, kolmelle 

kampukselle perustettiin jo vuosina 1998–2001 

keskitetyt kampuskirjastot. 

Kirjastostrategiassa asetettiin palvelukirjastoille 

kunnianhimoisia tavoitteita laajoista aukioloajoista 

ja verkkopalvelujen käytettävyydestä kellon ympäri. 

Henkilökunnan tieteellistä ja informaatiotieteellis-

tä asiantuntemusta korostettiin. Kirjastoautomaa-

tion nähtiin luovan keskittämismahdollisuuksia, 

joilla voitiin pienentää henkilöstövähennysten ai-

heuttamia haittoja. Keskittäminen oli mahdollis-

ta Helka-tietokannan ylläpidossa, kirjallisuuden 

hankinnassa ja luetteloinnissa, e-aineistojen lisens-

sihankinnoissa, atk-tuessa ja Opiskelijakirjaston 

palveluissa.848 

Kuten saman vuoden keväällä hyväksytys-

sä tutkimuspoliittisessa ohjelmassa, kirjastojen 

strategiaan sisältyi esitys kansainvälisestä ver-

taisarvioinnista. Yliopisto tavoitteli tutkimuksen 

arvioinnilla Englannin ja Hollannin esimerkkien 

tavoin mahdollisuutta vaikuttaa perusvoimava-

rojen jakoon.849 Näissä maissa kehitettiin myös 

uusia digitaalisia kirjastopalveluja aktiivisesti. 

Eurooppalaisen asiantuntemuksen haluttiin tuovan 

kokonaisnäkemystä siitä, mihin suuntaan Helsingin 

yliopiston kirjastopalveluja tulisi kehittää. 

Muutosprosessit eivät olleet kivuttomia. Joh-

tamisen muutos näkyi päätöksenteossa, jossa 
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ja keskittämisellä säästettäisiin puolisen miljoo-

naa markkaa. Kysymys hankinnoista oli erityisen 

ajankohtainen siksi, että keskuskirjasto joutui pe-

ruuttamaan lähes puolet kausijulkaisutilauksista 

rahoitusleikkausten ja hintojen nousun seurauksena. 

Kirjaston rahoitusmalliin oli kuulunut merkittävänä 

osana yliopistollisten erityistehtävien perusteella 

maksettu osuus, jonka tilalle tuli jatkossa löytää 

muita ratkaisuja. Uutena rahoituslähteenä Mustajoki 

esitti tutkimushankkeiden overhead-järjestelmän 

ulottamista kirjastoon.854 Mustajoen selvitys avasi 

solmukohtia. Ehdotus laitos- ja klinikkakirjastojen 

siirtämisestä Terkon yhteyteen herätti kuitenkin 

huolta. Tämä kävi ilmi muun muassa kirurgian ja 

silmä- ja korvaklinikan kirjelmissä yhdistämistä 

suunnittelevalle työryhmälle. Kirurgian klinikka 

vaati ”ehdottomasti” klinikoiden kirjastojen säilyttä-

mistä. Silmä- ja korvaklinikan lausunnossa vedottiin 

kyseisen kirjaston pitkään historiaan, lähikirjaston 

merkitykseen ympärivuorokautisen päivystyksen 

tukena ja kokoelmien sijaintiin oppiaineen opetus-

keskuksen yhteydessä.855 Lääketieteellinen tiede-

kunta päätti kokouksessaan 15.12.1998 esittää kon-

sistorille kirjastojen yhdistämistä Terkko-nimiseksi 

valtakunnalliseksi palvelulaitokseksi.856 Meilahden 

kampuskirjasto Terkko aloitti toimintansa maalis-

kuussa 1999 lääketieteellisen tiedekunnan alaisena 

laitoksena. Yhdistetyn kirjaston toiminnasta mää-

rättiin uudessa johtosäännössä.857

Edellytyksiä kirjastojen yhdistämiselle loi maa-

liskuussa 1998 käyttöön vihitty kirjaston uudisra-

kennus, jonka rahoitus- ja toimintamalli poikkesi 

muista kampuksista. Keskuskirjastoasema edellytti 

kirjastopalvelujen tarjoamista yliopistolliselle kes-

kussairaalalle, terveystietoa tarvitseville tutkijoille 

ja asiantuntijoille niin Helsingin yliopistossa kuin 

muualla. Käyttäjäkunnan laajuus näkyi kirjaston 

johtokunnan kokoonpanossa. Se vaikutti mer-

kittävästi myös uudisrakennuksen rahoitukseen. 

jatkuvasti noustessa. Hankintojen koordinointi 

nähtiin välttämättömänä. 

Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö 

uudistettiin ja nimi muutettiin Terveystieteiden 

keskuskirjastoksi vuoden 1992 alussa. Universitas 

renovatan ehdotus Terveystieteiden keskuskirjas-

ton siirtämisestä tiedekunnan kirjastoksi ei kui-

tenkaan edennyt vaivattomasti. Tiedekunta pyrki 

eri tavoin sekä koordinoimaan laitoskirjastojaan, 

että tehostamaan niiden yhteistyötä Terkon kanssa. 

Kampuksen tilasuunnittelu ja säästötalkoot edellyt-

tivät sitä. Vuonna 1993 perustettiin lääketieteelli-

sen tiedekunnan kirjastotoimikunta850 ja nimettiin 

valmisteluryhmiä. Dekaani Kari Raivio (yliopiston 

arviointiryhmän jäsen 1993–1994) kehotti tiede-

kunnan kirjastohenkilöstöä ”puhaltamaan yhteen 

hiileen ja pyrkimään rakentaviin kehittämissuun-

nitelmiin” näköpiirissä olevien säästövelvoitteiden 

vuoksi.851 Tiedekuntaneuvosto käsitteli kirjastoky-

symyksiä useaan otteeseen vuonna 1995. Seuraa-

vana vuonna tiedekunta palkkasi määräaikaisen 

suunnittelijan HuK Jaana Sopasen suunnittelemaan 

yhteistyön tiivistämistä Terkon ja tiedekunnan kir-

jastojen kanssa.852 Lääketieteellisen tiedekunnan 

kirjasto muodostettiin konsistorin päätöksellä 

vuoden 1999 alusta lukien yhdistämällä laitosten 

ja klinikoiden kirjastot. Samalla konsistori valtuutti 

tiedekunnan etenemään koko kampuksen kirjasto-

jen yhdistämisessä.853 

Dekaani Matti Tikkasen johtama Meilahden 

kirjastotyöryhmä kutsui selvitysmieheksi varareh-

tori Arto Mustajoen, jota pyydettiin tekemään esitys 

yhdistettävän kirjaston hallinnosta, toiminnasta ja 

rahoituksesta. Mustajoki esitti kirjastoyksiköiden 

ja kirjastoteknisten toimintojen keskittämistä mah-

dollisimman laajasti Terkon suunnitteilla olevaan 

uudisrakennukseen ja kirjaston hallinnollista yh-

distämistä lääketieteellisen tiedekunnan alaisuu-

teen. Pelkästään lehtihankintojen koordinoinnilla 
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Maailman terveysjärjestön 50-vuotisjuhlallisuuksia; 

olihan Terkko toiminut WHO:n tietopalvelukeskuk-

sena vuodesta 1991 lähtien.

Lääketieteen kirjastopalvelujen kehittämistä 

vauhditti aktiivinen ja vaativa käyttäjäkunta, joka 

tarvitsi palvelua nopeasti ja ajantasaisesti. Kampus-

kirjasto kehitti aktiivisesti ja kohdennetusti palve-

luja tutkijayhteisölleen.860 

Lääketieteen kirjastopalvelujen 
henkilöstö ja johtajat

Meilahti oli ensimmäinen kampus, jolla kirjasto-

palvelut ja kirjastohenkilöstö koottiin yhtenäiseen 

organisaatioon ja yhteisen johdon alaisuuteen. 

Lääketieteellisen keskuskirjaston henkilöstöstä on 

Opetusministeriön päätöksen (1992) mukaan rahoi-

tus sovittiin Terveystieteen keskuskirjaston valta-

kunnallisen erityistehtävän perusteella jaettavaksi 

kolmikantaperiaatteella opetusministeriön, sosi-

aali- ja terveysministeriön sekä Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken.858 

Keskuskirjaston käyttäjien jakauma erosi tiedekun-

nan laitos- ja klinikkakirjastojen käyttäjistä: suurin 

käyttäjä oli Helsingin yliopistollinen keskussairaala 

HYKS (40 %). Helsingin yliopiston osuus oli pieni 

(7 %) verrattuna muihin yliopistoihin (17 %) ja lää-

keteollisuuteen (17 %). Myös muiden sairaaloiden 

ja terveydenhoidon oppilaitosten osuus oli lähes 

viidennes käytöstä.859 Kirjaston rakentamista on 

käsitelty tarkemmin yliopiston kirjastotiloja kos-

kevassa luvussa. Kirjaston vihkiäistilaisuus oli osa 

Lääketieteellinen tutkimus, opetus ja opiskelu on ollut jatkuvasti uudistuvaa. Alan kirjastopalveluissa on 
ensimmäisenä otettu käyttöön tietotekniikkaa ja verkkojulkaisuja. Kuvassa näkyvä Gray´s Anatomy on säi-
lyttänyt arvonsa painettuna ja digitaalisena versiona. Se julkaistiin ensi kerran 1858 ja saatiin lahjoituksena 
anatomian laitokselle vuonna 1887. Kuvaaja: Eliel Kilkki. kuvalähde: helsingin yliopisTo uni maTerial Bank.
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Meilahden kampuskirjasto Terkko aloitti toimintansa maaliskuussa 1999 tiedekunnan 
laitoksena, kun laitos- ja klinikkakirjastot yhdistettiin Terveystieteiden keskuskirjastoon. 
Jo vuotta aiemmin käyttöön vihittiin kirjaston uudisrakennus yliopistollisen sairaala- 
alueen keskellä. Kuvaaja: Veikko Somerpuro. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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johtajaksi FK, YTT Mariam Ginmanin.862 Esityksen 

konsistorille teki johtosäännön mukaisesti kirjaston 

johtokunta.863 Mariam Ginmanilla oli vahva alan 

teoreettinen koulutus hänen toimittuaan kymmenen 

vuotta kirjastotieteen ja informatiikan professorina 

Åbo Akademissa. Hänellä oli myös monipuolista 

käytännön kokemusta Valtion teknis-tieteellisen 

komission tutkimusassistenttina, NORDINFOn 

pääsihteerinä ja Lääketieteellisen keskuskirjaston 

vs. kirjastonhoitajana 1970-luvulla. Ginman kuului 

ensimmäisiin lääketieteen informaatikkoihin, jotka 

loivat keskuskirjaston lääketieteellisen tietopalve-

lun.864 Mariam Ginmanin keskeiseksi tehtäväksi 

tuli kirjaston uudisrakennuksen valmistelu vuosina 

1993–1998. 

Yhdistetyn kampuskirjaston aloittaessa toi-

mintaansa se sai myös uuden johtajan. Kansleri 

nimitti johtokunnan esityksestä virkaan 1.3.1999 

lukien YTM Pirjo Rajakiilin865, joka toimi tehtävässä 

vuoteen 2011 saakka. Johtokunta priorisoi haussa 

johtamisen ja tieteellisen tiedonvälityksen koke-

musta mutta korosti erityisesti henkilöstöjohtami-

sen merkitystä, sillä johtajalla oli haastava tehtävä 

muodostaa yhteinen kirjasto keskuskirjaston ja lu-

kuisten laitosten ja klinikoiden erillisistä kirjastoista 

henkilökuntineen. Henkilökunnan työtehtäviin tuli 

muutoksia, kun osa laitoskirjastojen kokoelmista 

saatavissa tilastotietoa toiminnan alusta alkaen toi-

sin kuin laitoskirjastojen henkilöstöstä, mikä näkyy 

seuraavasta taulukosta.

Lääketieteellinen keskuskirjasto sai alusta läh-

tien melko hyvät voimavarat; olihan kirjastossa jo 

muutamia vuosia perustamisen jälkeen noin 20 

henkilötyövuotta. Laitos- ja klinikkakirjastoissa oli 

1990-luvulla suunnilleen saman verran henkilötyö-

vuosia. Kun kirjastot koottiin yhteen tiedekunnan 

hallinnoimaksi Meilahden kampuskirjasto Terkoksi, 

käytössä oli yli 44 henkilötyövuotta. Kirjastojen 

fuusioinnin yhteydessä edellytettiin palkkakulujen 

säästöjä, mutta varsin kohtuullisesti, mistä syystä 

riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö antoi Terkolle 

mahdollisuuden kehittää uusia palveluja. Kirjastosta 

tuli primus motor uusien tietotekniikkaa ja verkko-

kehitystä hyödyntävien palvelujen käyttöönotossa. 

Vuonna 2010 koko kirjastolaitoksen palveluja keski-

tettiin ja henkilöstön työtehtäviä muutettiin, mistä 

johtuu taulukossa näkyvä kampuksella toimivan 

henkilöstön määrällinen vähennys. Tätä muutosta 

on käsitelty tarkemmin luvussa Sivutoimisesta kir-

jastonhoidosta päätoimisiin tietoasiantuntijoihin. 

Lääketieteellistä keskuskirjastoa sen perus-

tamisestalähtienjohtanutfilosofiantohtoriRitva

Sievänen-Allen jäi eläkkeelle elokuun alussa 1993.861 

Kansleri nimitti Terveystieteiden keskuskirjaston 

Taulukko 5. Meilahden kampuksen kirjastohenkilöstö 1970–2010 (lkm/htv)

Kirjasto 1970 *) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

LKK/HY-lääk 20,5 22,8 22,7 22,8 23,8 27,5  -  -  -

HY-lääk-lait .. .. .. .. .. 20,6  -  -  -

HY-Terkko  -  -  -  -  -  - 44,4 42,4 32,1

Yhteensä 20,5 22,8 22,7 22,8 23,9 48,1 44,4 42,4 32,1

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
*) Henkilöstön määrä tilastoitiin vuoteen 1970 lukumääränä, sen jälkeen henkilötyövuosina (htv).
Lääketieteellisen tiedekunnan laitoskirjastojen henkilöstömäärä on ilmoitettu tilastoon vain vuosina 1994–1998.
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sai laadukkaasta toiminnastaan yliopiston myöntä-

män kannustuspalkinnon. Rajakiili oli aktiivinen 

toimija lääketieteellisten kirjastojen kansallisessa, 

pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä 

ja luottamustehtävissä.868 Kirjastonjohtajan ohella 

Terkon henkilökunta osallistui monin tavoin alan 

kirjastojen yhteistyöhön. Helsingissä järjestettiin 

muun muassa lääketieteellisten kirjastojen kansain-

välisen EAHIL-organisaation konferenssi 2008.869

siirrettiin Terkon uudisrakennukseen.866 Ruskea-

suolla sijainnut hammaslääketieteen kirjasto jatkoi 

toimintaansa laitoksen tilojen yhteydessä kirjastojen 

hallinnollisesta yhdistämisestä huolimatta mutta 

palvelu laajeni käsittämään kaikki Ruskeasuolla 

toimivat yliopiston laitokset.867 

Pirjo Rajakiilille Lääketieteellinen keskuskirjasto 

oli tuttu jo 1970-luvulta ennen kirjastonhoitajakautta 

Urheilukirjastossa (1977–1991), minkä jälkeen hän 

työskenteli Kansanterveyslaitoksen kirjaston-

hoitajana vuosina 1991–1999. Rajakiilin onnistumista 

henkilöstöjohtamisessa kuvaa yliopiston vuonna 

2004 myöntämä Vuoden esimies -palkinto. Digitaa-

listen palvelujen aktiivinen kehittäminen osoittautui 

yhteisen kampuskirjaston voimaksi; kampuskirjasto 

Terkon kolmen kirjastonjohtajan muotokuvat paljastettiin 23.11.2007. Vasemmalla Pirjo Rajakiili (kirjaston-
johtaja 1999–2011), Mariam Ginman (kirjastonjohtaja 1994–1998) ja Ritva Sievänen-Allen, joka johti kir-
jastoa vuosina 1966–1993. Kuvaaja: Jussi Männisto. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo, meilahden 
kampuskirjasTo Terkon kuvakokoelma.
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perinteenä vahvat vaihtosuhteet ja laajat kausijulkai-

sukokoelmat, joista Viikkiin siirrettiin biotieteiden 

osuus. Luonnontieteiden kirjaston kausijulkaisuai-

neisto muodosti tuolloin noin yhden neljäsosan (noin 

2 200 hyllymetriä) Viikin tiedekirjaston runsaat 

9 000 hyllymetriä käsittävästä lehtien ja sarjojen 

kokoelmasta.873

Ehkä hankalimmaksi kirjastojen yhdistämi-

nen osoittautui Biokeskuksen kirjastolle, joka oli 

muodostettu vasta 1990-luvun puolivälissä, kun eri 

puolilta Helsingin keskustaa muuttaneet kahdek-

san laitoskirjastoa koottiin yhdeksi kirjastoksi.874 

Kirjastossa työskenteli kolme kirjastonhoitajaa, 

kirjastosihteeri ja osa-aikainen toimistosihteeri, 

jotka vastasivat neuvonta- ja tietopalvelun rinnalla 

kaukopalvelusta ja tiedonhaun opetuksesta.875

Biokeskuksen kirjastoon oli yhdistetty myös 

farmasian kokoelmat, jotka olivat Suomessa alan-

sa laajimmat.876 Farmasiasta tuli erillinen tiedekunta 

vuonna 2004. Farmasian laitoskirjaston historia al-

kaa vuodesta 1897, jolloin Helsingin yliopistoon pe-

rustettiin farmaseuttinen oppilaitos ja sille kirjasto. 

Vuonna 1938 farmasian laitos erotettiin lääketieteel-

lisestä tiedekunnasta erilliseksi yksikökseen.877 Osal-

la alan julkaisuista oli jo pitkät perinteet, esimerkiksi 

Archiv der Pharmazie oli ilmestynyt vuodesta 1835 

alkaen. Kirjaston kokoelmat kasvoivat myös lahjoi-

tusten avulla, joita saatiin lääketeollisuudelta, alan 

yhdistyksiltä ja laitoksen henkilökunnalta.878 

Vuonna 2004 Viikin tiedekirjasto laajeni jäl-

leen, kun eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto 

liitettiin siihen. Myös tällä kirjastolla oli lähes 60 

vuoden historia takanaan. Vuonna 1945 perustettu 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu liitettiin vuonna 

1995 eläinlääketieteellisenä tiedekuntana Helsingin 

yliopistoon.879 Korkeakoulun kirjastosta tuli tuolloin 

tiedekuntakirjasto, jonka tilat sijaitsivat korkea-

koulun, sittemmin tiedekunnan hallintorakennuk-

sessa Hämeentien varrella. Kirjasto oli alansa ainoa 

Viikin kampukselle 
tiedekuntien ja 
erillislaitosten yhteinen 
tiedekirjasto 1999
Professori Risto Ihamuotila on muistelmissaan ku-

vannut seikkaperäisesti kampuksen vaiheita Viikin 

vihreän ravintolaakson ideasta lähtien. Viikin tiede-

puistoidean toteuttamista edisti oleellisesti yhteistyö 

kaupungin kanssa. Valtio myi maata kaupungille 

asuntorakentamiseen, ja saatu raha käytettiin uudis-

rakentamiseen.870 Viikin tiedepuiston rakentaminen 

alkoi 1993. Rakennukset Biokeskus 1 ja Biokeskus 2 

valmistuivat kaksi vuotta myöhemmin. Niihin siir-

tyivät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

perustieteistä biokemia, perinnöllisyystiede, kasvi-

fysiologia, farmasia ja mikrobiologia. Myös vuonna 

1989 perustettu biotekniikan instituutti sijoittui 

näihin rakennuksiin. Samana vuonna käynnistyi 

myös Kumpulan kampusalueen rakentaminen.871 

Vuonna 2004 Viikin kampuksella aloitti toimintansa 

kaksi uutta tiedekuntaa (biotieteellinen tiedekunta ja 

farmasian tiedekunta). Samana vuonna käynnistyi 

eläinlääketieteellisen tiedekunnan muutto Viikkiin. 

Yliopiston arviointiraportissa Universitas renova-

tassa (1993) esitettiin biotieteiden kirjaston muodos-

tamista Viikkiin. Monitieteisellä kampuksella asiasta 

ei ollut yksimielisyyttä. Haasteena oli sovittaa yhteen 

usean tiedekunnan ja erilaisten kirjastojen näkemyk-

set, laajat kokoelmat ja mittava henkilöstö.872 

Yhdistettävät kirjastot kokoelmineen

Viikin kampuskirjasto luotiin yhdistämällä useita 

merkittäviä kirjastoja. Keskuskirjastoina toimineilla 

Maatalouskirjastolla ja Metsäkirjastolla oli omat 

erillisetkokoelmansa,profiilinsajakäyttäjänsä.

Luonnontieteiden kirjastolla oli tieteellisten seurojen 
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Useiden kirjastojen yhdistäminen edellytti laa-

joja päällekkäisten aineistojen karsintoja, joita to-

teutettiin monessa vaiheessa. Kokoelmien laajuus 

uudisrakennukseen muuton jälkeen oli yhteensä yli 

15 000 hyllymetriä, joista kausijulkaisuja yli 12 000 

hyllymetriä. Kokoelmat kattoivat useita tieteenaloja: 

biotieteet ja biotekniikka, ekologia, systematiikka ja 

ympäristöala, elintarvikeala, farmasia, kotitalous- ja 

kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala, ylei-

set luonnontieteet ja taloustieteet. Tiedekirjaston 

kokoelmajärjestyksen pohjaksi valittiin UDK-luo-

kitus.881 Eri kirjastoista muuttavien kirjojen luo-

kitusjärjestelmät yhtenäistettiin. Kausijulkaisut 

vastuukirjasto, joka yliopistollisen tutkimuksen ja 

koulutuksen lisäksi huolehti eläinlääkärikunnan ja 

alasta kiinnostuneiden tietopalveluista. Tietotek-

niikan käyttöönoton lisäksi kirjasto muun muas-

sa neuvotteli suoraan eläinlääketieteen VetCD- ja 

BeastCD- tietokantatuottajan kanssa sopimukset, 

jotka sallivat niiden käytön myös eläinlääkärien 

erikoistumis- ja täydennyskoulutuksessa. Samoin 

kuin keskuskirjastoiksi määrätyt Maatalouskirjas-

to ja Metsäkirjasto myös eläinlääketieteen kirjas-

to osallistui alan kansainväliseen yhteistyöhön ja 

verkostoihin.880 

Viikin kampuskirjastoon yhdistettiin useita merkittäviä kirjastoja. Rakenteilla olevaan infokeskukseen tu-
tustumassa vasemmalta lukien Annikki Karjalainen ja Pirjo Korhonen Metsäkirjastosta ja heidän välissään 
Heli Myllys Maatalouskirjastosta, Marita Rosengren ja Sisko Hyvämäki Luonnontieteiden kirjastosta sekä 
heidän välissään Marjatta Rautiala Kasvitieteen kirjastosta. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. viikin 
kampuskirjasTon kuvakokoelma.
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loivat osapuolten eriävät näkemykset. Maatalouskir-

jastolla ja Metsäkirjastolla oli kummallakin vahva 

keskuskirjastoidentiteettinsä, matemaattis-luon-

nontieteellinen tiedekunta oli vasta saanut siirrettyä 

Luonnontieteiden kirjaston osaksi tiedekuntaansa 

parin vuosikymmenen taistelujen jälkeen, eikä Bio-

tekniikan instituutti katsonut tarvitsevansa laajaa 

kirjastoa ja sen aiheuttamia kuluja.890 Neuvotte-

lujen tuloksena kirjastosta päätettiin tehdä Viikin 

tiedekuntien ja erillislaitosten alainen erillislaitos, 

mikä antoi johtokunnalle isomman päätösvallan 

kuin se olisi ollut konsistorin alaisella erillislaitok-

sella. Tiedekirjaston rahoittajia perustamisvaiheessa 

olivat kampuksen tiedekunnat (kasvatustieteellinen, 

maatalous-metsätieteellinen ja matemaattis-luon-

nontieteellinen) ja erilliset laitokset (biotekniikan 

instituutti). Mallia kutsuttiin osakeyhtiömalliksi, 

koska se mahdollisti kampuksen yksiköiden pää-

täntävallan kirjaston kehittämiseen ja rahoittami-

seen.891 Ensimmäistä kertaa tieteellisen erillislai-

toksen edellytettiin osallistuvan kirjastopalvelujen 

rahoittamiseen.892

Omiin kirjastoihinsa tottuneet tiedekirjaston 

rahoittajat joutuivat opettelemaan uutta toimin-

takulttuuria. Heidän kanssaan käytiin jatkuvaa 

vuoropuhelua niin tarvittavista muutoksista kuin 

rahoitustarpeista.893 Tiedekirjaston hallintomalli 

vaati aluksi sopeutumista myös kirjastolta ja sen 

johdolta. Kirjastolla ei enää ollut samaa tiedeyhtei-

sön läheisyyttä, joka kullakin erillisellä kirjastolla oli 

ollut tiedekunnassaan. Uuden kirjaston oli luotava 

omat verkostot tiedekuntiin ja laitoksiin yhteistyön 

vahvistamiseksi. Yhteinen kirjasto ei ollut minkään 

tiedekunnan ”oma”, joten keskustelu kustannuksista 

korostui.894 

julkaisu- ja sijaintitietoineen järjestettiin toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Ekologian ja systematiikan laitok-

sen sekä eläinlääketieteen muutto Viikin kampuksel-

le 2000-luvun alkupuolella toivat jälleen muutoksia 

kirjaston kokoelmiin.882 

Tiedekirjaston uusi hallintomalli 

Viikin kampuksen kirjastopalveluja suunniteltiin 

vuosien ajan useissa eri työryhmissä. Yliopiston 

kirjastotoimikunta antoi 1994 vararehtori Paul Fo-

gelbergin johtamalle työryhmälle tehtävän kehittää 

Viikkiin sellaisen yhteistyömallin, joka toimisi pilot-

tihankkeena muille kirjastoille.883 Apuna käytettiin 

Maatalouskirjaston johtajan Heli Myllyksen valmis-

telua, jossa kipukohdaksi osoittautui hallintomallin 

löytäminen.884 Hallintomallista ei päästy yksimie-

lisyyteen Fogelbergin työryhmässäkään: avoimeksi 

jäi tulosyksiköiden määrä.885   

Samoin kuin Meilahdessa, solmun aukaisijaksi 

tarvittiin yliopiston johtoa. Rehtori Kari Raivion 

periaatepäätöksen (206/97 30.12.1997) mukaan 

Viikin kirjastotoiminta tuli keskittää kampukselle 

rakennettavaan uudisrakennukseen. Tiedekunnat 

ja tutkimuslaitokset saivat tehtäväksi valmistella 

esityksen johtosäännöksi ja kirjastonjohtajan ni-

mittämismenettelyksi.886 Kirjaston ”omistajatahot” 

maatalous-metsätieteellinen, matemaattis-luonnon-

tieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä 

Biotekniikan instituutti kävivät toimeen.887 Konsis-

tori teki päätöksen Viikin kampuskirjaston perusta-

misesta ja hyväksyi sille johtosäännön 16.12.1998.888 

Kirjasto aloitti toimintansa syyskuussa 1999.

Monen tiedekunnan yhteisellä kampuskirjastol-

la ei ollut aiempaa vastinetta yliopiston kirjastolai-

toksessa, joten sille jouduttiin luomaan uudenlainen 

hallinto- ja rahoitusmalli.889 Suunnittelua johti kam-

puksen kirjastotoimikunnan puheenjohtaja pro-

fessori Eero Puolanne. Jännitteitä suunnitteluun 



3 erilliskirjasToisTa yhTeiseen organisaaTioon 1960-luvun lopulTa 2010-luvulle     | 195

Metsäkirjastossa kuusi ja Tieteellisen seurain kir-

jastossa yhdeksän henkilöä. Seuraavassa taulukossa 

ovat mukana sekä vakinaiset viran- ja toimenhal-

tijat että muissa työsuhteissa olleiden henkilöiden 

työpanos. 

Viikin tiedekirjaston henkilökunnassa näyttää 

tapahtuvan yllättävä kasvu vuonna 2000. Sen ym-

märtämiseksi on katsottava mitä tapahtui samaan 

aikaan Kumpulaan perustettavassa tiedekirjastossa. 

Huomiota kiinnittää erityisesti Viikin ja Kumpu-

lan kampuskirjastojen epätasapaino. Maatalous- ja 

Tiedekirjaston henkilöstö ja johtajat

Tilastotietoa Maatalous- ja Metsäkirjastosta samoin 

kuin Tieteellisten seurain kirjastosta on saatavissa 

jo vuodesta 1955 lähtien. Syynä varhaiseen tilasto-

tietojen kokoamiseen oli päätoiminen kirjastohenki-

lökunta; olivathan nämä kirjastot ensimmäisiä, joita 

hoiti kirjastoammattilainen vuodesta 1930 alkaen. 

Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta tilastotie-

toja on vuodesta 1970 lukien. Henkilöstömäärät 

olivat aluksi pieniä: Maatalouskirjastossa oli viisi, 

Viikin kampuksen ja kampuskirjaston rakentamisessa kaupungin ja yliopiston yhteistyö oli merkityksellistä. 
Kirjastojen kokoamiseksi yhteiseen rakennukseen tarvittiin rehtori Raivion ”käskykirje”. Professori Eero 
Puolanne johti hallintomallin luomista kampuskirjastolle, toimi johtokunnan puheenjohtajana ja vaikutti 
koko yliopiston kirjastolaitoksen kehittämiseen. Vararehtori Raija Sollamon toimiessa yliopiston kirjasto-
toimikunnan puheenjohtajana avattiin Viikin ja Kumpulan kampuskirjastot. Viikin Infokeskuksen vihkiäis-
tilaisuudessa 1999 vasemmalta kansleri Risto Ihamuotila, kaupunginjohtaja Eeva-Riitta Siitonen, rehtori  
Kari Raivio, dekaani Kim Weissenberg, vararehtori Raija Sollamo ja professori Eero Puolanne. kuvalähde: 
helsingin yliopisTon kirjasTo. viikin kampuskirjasTon kuvakokoelma.
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Metsäkirjastoa jo parikymmentä vuotta. Luonnon-

tieteiden kirjastoa johti Matti Liinamaan jälkeen 

Sisko Hyvämäki vuodesta 1993.  

Kirjaston johtokunta päätti 1.6.1999 perustaa 

kirjastonjohtajan viran. Virkaa haki neljä henki-

löä, joista johtokunta esitti yksimielisesti YTL Heli 

Myllyksen nimittämistä. Kansleri Ihamuotila ni-

mitti Heli Myllyksen Viikin tiedekirjaston johtajaksi 

1.3.2000 lukien, missä tehtävässä hän toimi vuoden 

2009 loppuun saakka.897 Heli Myllyksellä oli teh-

tävään hyvät edellytykset. Hänellä oli kymmenen 

vuoden johtamiskokemus Tilastokirjaston johtajan 

viransijaisena. Tultuaan valituksi Maatalouskir-

jaston johtajaksi898 hän aloitti Maatalouskirjaston 

kehittämishankkeen (1991–1996) kehittävän 

työntutkimuksen menetelmin, joiden soveltamisesta 

syntyi informaatiotutkimuksen lisensiaattityö 

Tampereen yliopistoon. Hän valmisteli kirjastojen 

rakenteellista kehittämistä Universitas renovatan 

kahdessa kirjastoryhmässä 1993 ja 1994.899 Viikin 

kirjastojen kokoelmien, palvelujen ja henkilöstön 

yhdistäminen tiedekirjastoksi vaati näkemyksel-

listä johtamista. Myllyksen kaudella pohjoismainen 

Metsäkirjaston 37 henkilötyövuoteen tuli lisäystä 16 

henkilötyövuotta, minkä lisäksi Viikin laitoksilla 

käytettiin kirjastotehtäviin neljä henkilötyövuot-

ta.895 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

siirsi säästösyistä lähes koko Luonnontieteellisen 

kirjaston henkilöstön Viikkiin yhdessä biotieteel-

listen aineistojen siirron kanssa. Viikin tiedekir-

jastoon yhdistyi vielä 2004 eläinlääketieteellinen 

kirjasto. Uudelta kirjastolta edellytettiin, ja se pystyi 

tekemään merkittäviä säästöjä henkilöstökustan-

nuksissa (vähennys 15 henkilötyövuotta), minkä 

jälkeen henkilöstömäärä oli edelleen lähes 50. Osa 

säästyvästä rahoituksesta voitiin käyttää henkilös-

törakenteen kehittämiseen.896 

Kirjaston sisäisen toiminnan kehittäminen oli 

aluksi projektipäällikkö Heli Myllyksen johdolla toi-

mivan ryhmän vastuulla. Useasta itsenäisesti toimi-

neesta kirjastosta tuli muodostaa toimintakulttuu-

riltaan yhtenäinen tiedekirjasto, uudistaa työnkuvat 

ja työnjako, kouluttaa ja luoda yhteishenkeä. Myös 

aiemmin itsenäisten kirjastojen johtajien tehtäviin 

tuli muutoksia. Heli Myllys oli johtanut Maatalo-

uskirjastoa vuodesta 1991, ja Annikki Karjalainen 

Taulukko 6. Viikin kampuksen kirjastohenkilöstö 1970–2010 (lkm/htv)

Kirjasto 1970*) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

HY-maat 13 14,7 15,3 17,7 17,6 23  -  -  -

HY-metsä 14 10,3 10,8 10,5 12,7 14  -  -  -

HY-Viikki-lait .. .. .. .. .. .. 4 .. ..

EKK/HY-eläint 2 5,6 5,2 5,7 5,6 6,5 7,7  -  -

HY-Viikki  -  -  -  -  -  - 53 49,6 29,2

Yhteensä 29 30,6 31,3 33,9 35,9 43,5 64,7 49,6 29,2

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) Henkilöstön määrä tilastoitiin vuoteen 1970 lukumääränä, sen jälkeen henkilötyövuosina (htv).

Viikin laitoskirjastojen tiedot on ilmoitettu tilastoon vain 1999–2001.
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joka Viikin tiedekirjastossa toimi kirjaston palvelu-

johtajana 2005–2010 eläkkeelle jäämiseensä saakka. 

Teodora (Teddy) Oker-Blomilla oli monipuolisempi 

työkokemus kuin useimmilla muilla yliopiston kir-

jastolaitoksen johtajilla. Hän aloitti kirjastouransa 

Lääketieteellisessä keskuskirjastossa kartuttaen 

osaamistaan Kirjallisuuspalveluseuran sekä Med-

lars- ja Medline-kursseilla. Tinfon tutkija-apurahan 

turvin hän opiskeli Lontoossa Master of Philosophy 

in Information Science -tutkinnon. Hän oli Tam-

pereen yliopiston ensimmäinen kirjastotieteen ja 

informatiikan lehtori 1974–1976 ja sen jälkeen yli-

opettaja Svenska social- och kommunalhögskola-

nissa 1977–1980. NORDINFOn pääsihteerinä hän 

toimi kahdeksan vuotta 1980–1987. Työkokemusta 

karttui myös Lundin yliopiston kirjastosta ja Kan-

santerveystieteen laitokselta, minkä jälkeen Teddy 

Oker-Blom toimi Karolinska Institutetin kirjaston 

ja informaatiokeskuksen ylikirjastonhoitajana 1991–

1996. Helsingin yliopistoon hän palasi 1996 johta-

maan eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjastoa. 

Hän osallistui aktiivisesti digitaalisen kirjaston pal-

velujen ja informaatiolukutaidon kehittämiseen.901 

Viikin tiedekirjastoa perustettaessa taustalla oli 

jo monipuolista kokemusta toimialojen kansallisesta 

ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Yhteistyö maata-

lous- ja metsäalojen kansainvälisten verkostojen 

kanssa aloitettiin jo 1970-luvulla, jolloin Maatalous- 

ja Metsäkirjastoista tuli alojensa keskuskirjastoja. 

Maatalouskirjasto käynnisti 1993 yhteistyöhankkeen 

maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lai-

tosten kanssa. Kyseisessä Matri-hankkeessa kehi-

tettiin maatalous-, metsä-, elintarvike-, ravitsemus-, 

maaseutu- ja kotitalousalojen sektoritutkimuslai-

tosten kanssa yhteisiä tietopalveluja. Kampuksen 

kirjastot osallistuivat aktiivisesti myös vuonna 

1995 käynnistetyn pohjoismaisen verkkoyliopiston 

NOVAn (Nordic Forestry, Veterinary and Agricul-

tural University) toimintaan. 2000-luvulla Viikin 

yhteistyö voimistui, samoin yhteistyö kampuksen 

sektoritutkimuslaitosten kanssa. Hänellä oli sittem-

min useita luottamustehtäviä yliopiston kirjasto-

toimikunnan varapuheenjohtajana, työhyvinvoin-

tihankkeen koordinaattorina ja kouluttajana sekä 

puheenjohtajana useissa työryhmissä. Hän toimi 

tieto- ja kirjastopalvelujohtajan sijaisena syyslu-

kukaudella 2006. Heli Myllys osallistui aktiivises-

ti kirjastoalan kansallisiin luottamustehtäviin ja 

järjestötyöhön.900 

Vuonna 2004 Viikin tiedekirjastoon liitetyn 

Eläinlääketieteellinen kirjaston kirjastonhoitajina 

ja -johtajina toimivat vuosina 1962–1992 FM Armi 

Setälä ja vuosina 1992–1996 FM Raisa Iivonen, joka 

sittemmin toimi eläinlääketieteellisten palvelujen 

tieteenalavastaavana. Kirjastonjohtaja vuosina 

1996–2004 oli FK, M. Phil. Teodora Oker-Blom, 

YTL Heli Myllys johti Viikin tiedekirjastoa vuosi-
na 1999–2009. Sitä ennen hän johti Maatalous-
kirjastoa vuosina 1991–1998. Hän osallistui uuden 
Helsingin yliopiston kirjaston suunnitteluun useiden 
työryhmien puheenjohtajana ja henkilöstön työhy-
vinvoinnin kehittäjänä. Kuvaaja: Helsingin yliopiston 
kuvapalvelut. kuvalähde: helsingin yliopisTon kir-
jasTo.
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Luonnontieteiden laitos-
kirjastoista Kumpulan 
tiedekirjastoksi 2001
Kolmas kampuskirjasto perustettiin Kumpulan 

kampukselle matemaattis-luonnontieteellisen tie-

dekunnan yksiköksi. Toisin kuin Meilahdessa ja Vii-

kissä, luonnontieteillä ei ollut alan keskuskirjastoa 

tukenaan. Takana oli jännitteinen parikymmentä 

vuotta kestänyt kirjastosuunnittelu, jota on käsitelty 

toisaalla tässä tutkimuksessa. 

Kumpulan kampuksen rakentaminen alkoi 

1993 kemian laitosrakennuksesta, jonne kemian 

kampukselle siirtyi kaksi sektoritutkimuslaitosta: 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Elintar-

viketurvallisuusvirasto. Seuraavan vuosikymme-

nen alussa toimintansa aloittivat Maatalous- ja 

elintarviketutkimuksen taloustutkimus ja Suomen 

ympäristökeskus.902  

Yhteistyö kampuksen toimijoiden ja kansain-

välisten kumppaneiden kanssa vakiintui. Tämä 

vahvisti kirjaston osaamista ja hyödytti näin koko 

käyttäjäkuntaa, jolle luotiin muun muassa yhteisiä 

näkymiä tietokantoihin, tutkimusrekistereihin ja 

julkisesti käytettävissä oleviin tiedonlähteisiin.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjastohenkilöstö tutustumassa tiedekunnan tutkimuskohteisiin.  
Kuvassa vasemmalta Päivi Kari, Teodora Oker-Blom, Sinikka Suckcharoen, Marita Wuoma, Raisa Iivonen, 
Mika Hirvonen ja viimeisenä oikealla Tiina Onttonen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.  
eläinlääkeTieTeellisen kirjasTon kuvakokoelma.
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

asetti joulukuussa 1998 varadekaani Heikki Saa-

risen johtaman Kumpulan kampuksen kirjastotoi-

mikunnan. Tiedekunta sai yliopistolta rahoitusta 

kirjastotoiminnan suunnitteluun.905 Yhteisen kam-

puskirjaston suunnittelu alkoi siis useita vuosia 

myöhemmin kuin naapurikampuksilla. Tiedekun-

nan esityksestä yliopiston konsistori päätti perustaa 

Kumpulan tiedekirjaston 1.3.2001 lukien.906 Kirjasto 

avattiin yleisölle toukokuussa 2001. 

Kuten Viikin kampuksella, myös Kumpulan tie-

dekirjasto muodostui vaiheittain sitä mukaa, kun 

laitokset muuttivat kampukselle vuosina 2001, 2004 

ja 2010. Kirjastoon yhdistettiin seuraavat kahdeksan 

laitoskirjastoa ja niiden kokoelmat: fysiikan laitok-

sen kirjasto, geofysiikan laitoksen kirjasto, geologian 

laitoksen kirjasto, kemian laitoksen kirjasto, maan-

tieteen laitoksen kirjasto, matematiikan laitoksen 

kirjasto, meteorologian laitoksen kirjasto ja tietojen-

käsittelytieteen laitoksen kirjasto. Ensimmäisessä 

laitoskirjasto siirtyi. Ensimmäiset laitoskirjastot 

yhdistettiin 1995, jolloin fysiikan ja teoreettisen fy-

siikan laitoskirjastot yhdistettiin fysiikan laitoksen 

kirjastoksi, ja kemian, fysikaalisen kemian, poly-

meerikemian ja radiokemian laitoskirjastot yhdistet-

tiin kemian laitoksen kirjastoksi.903 Samana vuonna 

tiedekuntaan siirrettiin HYK:sta Luonnontieteiden 

kirjasto voimavaroineen; kirjaston jakamista kah-

delle kampukselle valmisteltiin.

Kampuskirjaston rakentaminen oli vuorossa 

Physicum-rakennuksen valmistuttua 2000-lu-

vun alussa. Tiedekunnan kirjastotoimikunta oli 

1970–1980-luvuilla hahmotellut tulevaa toimintaa 

laitosryhmäkirjastojen varaan. Paineita keskitet-

ympään toiminta- ja tilasuunnitteluun tuli kes-

kushallinnosta, kun konsistori kirjastostrategian 

(1998–2005) hyväksyessään edellytti kampuksen 

kirjastopalvelujen kokonaissuunnittelua. Meilah-

den ja Viikin kirjastojen keskittämistä seurattiin 

tarkoin.904 

kuVIo 2. Kumpulan 
laitoskirjastojen yhdis-
täminen ja muutot vuo-
sina 1995–2004.  
Lähde: HULIB-arkisto, 
Kumpulan kampus-
kirjaston arkisto.
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valtaa tehdä päätöksiä vaan sen tuli tehdä tiedekun-

nalle esitys toiminta-, talous- ja henkilöstösuunni-

telmaksi. Tiedekunta päätti johtokunnan esityksestä 

johtajan tai muun korkeakoulututkintoa vaativan 

viran täyttämisestä tai nimittämisestä määräaikai-

seen virkasuhteeseen. Johtosääntöä täsmennettiin 

2004 määrittämällä, että tiedekunnan määräämän 

puheenjohtajan tuli olla professori, ja että kirjaston-

johtaja toimi esittelijänä.911 

Myös rahoitusmalli erosi Viikin tiedekirjaston 

mallista. Kumpulan tiedekirjasto sai tiedekunnalta 

toimintamäärärahaa henkilöstömenoihin ja kirjas-

ton vastuulla oleviin hankintoihin ja muihin menoi-

hin, jotka kohdennettiin käytön mukaan välillisinä 

kustannuksina laitoksille. Sen sijaan kirjallisuuden 

ja tieteellisten lehtien hankintarahoista päättivät lai-

tokset periaatteella ”laitokset päättävät tieteenalansa 

kirjastohankinnoista ja maksavat ne”.912 

Henkilöstö ja johtajat

Varhaisinta tilastotietoa on käytettävissä Luonnon-

tieteiden kirjastosta ja sitä edeltäneestä Tieteellisten 

seuran kirjastosta. Laitoskirjastojen tilastotietoa 

koottiin systemaattisesti vasta 1980-luvulla. Tä-

hän vaikutti osaltaan se, että laitosten opetus- ja 

hallintohenkilökunta hoiti kirjastoja sivutoimisesti 

varsin kauan. 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta sai 

merkittävän vahvistuksen 1995 kirjastohenkilös-

töönsä, kun Luonnontieteiden kirjasto siirrettiin 

osaksi tiedekuntaa: yhteinen henkilöstömäärä oli 

tuolloin 39,7 henkilötyövuotta. Se oli lähes sama 

kuin Meilahden kampuksella ja hieman suurempi 

kuin Maatalous- ja Metsäkirjastojen yhteenlaskettu 

henkilöstömäärä. Yllättävää onkin, että Kumpu-

lan tiedekirjastoa perustettaessa henkilötyövuodet 

putosivat alle puoleen (16,2). Matemaattis-luon-

nontieteellisen tiedekunnan kirjastotoimikunta oli 

vaiheessa Kumpulaan muuttivat viisi ensin mai-

nittua kirjastoa. Yliopiston kirjastostrategian 

mukaisesti kurssikirjat sekä niiden hankinta- ja 

henkilöstörahoitus siirrettiin Opiskelijakirjastosta 

kampuskirjaston vastuulle. 907 Observatorion kirjasto 

muutti Kumpulaan vasta 2010, jolloin erillinen lai-

tos lakkautettiin ja yhdistettiin fysiikan laitoksen 

geofysiikan ja tähtitieteen osastoksi.

Seuraavaan kuvioon on koottu tiedekunnan 

kirjastojen yhdistämisten ja muuttojen aikataulu 

vuosina 1995–2004. Siitä puuttuvat kuitenkin Luon-

nontieteiden kirjasto ja observatorion kirjasto. 

Luonnontieteellisten kokoelmien pääpaino oli 

kansainvälisissä kausijulkaisuissa, joita laitokset 

tilasivat käyttöönsä. Tieteellisten seurojen perus-

talle muodostetulla Luonnontieteiden kirjastolla 

puolestaan oli laajat vaihtotoimintaan perustuvat 

kokoelmat (kausijulkaisuja 8 000 hyllymetriä ja 

monografioita320hyllymetriä),jostabiotieteiden

osuus siirrettiin Viikin tiedekirjastoon. Vain vajaat 

150 nimekettä hankittiin ostoina; kirjastoon tuli 

yhteensä noin 4 100 nimekettä. 

Eri tahoilta tulleet 70 000 monografia- ja 

kausijulkaisunimekettä (noin 8 000 hyllymetriä) 

yhdistettiin yhdeksi tiedekirjaston kokoelmaksi 

ja varustettiin lainauksessa ja kulunvalvonnassa 

tarvittavilla turvatarroilla. Muuttopaineita lisäsi 

samaan aikaan osunut VTLS-kirjastojärjestelmän 

vaihto Voyager-järjestelmään.908 E-lehtien käyttöä 

tehosti kirjastojen yhteistyönä 2002 valmisteltu 

e-lehtitietokanta, joka toimi kansallisen Nelli-por-

taalin käyttöönottoon saakka.909 

Hallinto ja rahoitus

Kanslerin vahvistama johtosääntö vastasi täysin toi-

sen pääainetiedekunnan, humanistisen tiedekunnan 

kirjaston johtosääntöä (2001).910 Toisin kuin Viikin 

tiedekirjastossa, johtokunnalla ei ollut itsenäistä 
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kampuskirjastoista henkilöstöä siirrettiin keskitet-

tyjen palvelujen yksikköön. Merkittävä resurssien 

siirtäminen kampukselta toiselle ei ollut mahdollista 

tiedekuntien hyväksymien periaatteiden vuoksi. 

Kirjastojen siirtyminen pois laitoksilta askar-

rutti erityisesti kokeneita kirjastonhoitajia. Mate-

matiikan laitoksen kirjastonhoitaja Seija Kämäri 

pohti kampuskirjaston ja laitosyhteistyön muutos-

ta jäädessään eläkkeelle. Tutkijoiden ja opettajien 

piipahtaminen päivittäin kirjastossaan oli vaih-

tunut tietokoneen ruudulta luettavaan artikkeliin 

tai sähköpostiin. Kampuskirjaston tuli Kämärin 

mukaan ponnistella aiempaa enemmän, jotta vuo-

rovaikutus säilyisi ja estettäisiin ainelaitosten ja 

kirjaston vieraantuminen toisistaan. ”Kirjasto toimii 

edelleen laitoksen sydämenä, vaikka vähän syrjässä 

sykkiikin”.915

Luonnontieteiden kirjastoa johti vuosina 1979–

1992 FM Matti Liinamaa. Hänen jäätyään eläkkeelle 

kirjastoa johtoon nimitettiin FM Sisko Hyvämä-

ki, jonka toimikausi osui vuosiin 1993–1999.916 

Sisko Hyvämäki tunsi perusteellisesti kirjaston 

kokoelmat työskenneltyään aluksi Tieteellisten 

ilmaissut huolensa kampuskirjaston muuttovaihei-

den työmäärästä ja henkilöstön riittävyydestä, mistä 

syystä se piti tärkeänä riittävän henkilöstömäärän 

siirtämistä Luonnontieteiden kirjastosta Kumpulan 

suunnitteilla olevaan kampuskirjastoon. Tiedekunta 

päätti kuitenkin siirtää Luonnontieteiden kirjasto-

henkilöstön kokonaisuudessaan Viikin tiedekirjas-

toon samalla, kun biotieteiden kokoelmia siirrettiin 

sinne.913 Tiedekunnan päätös on liitettävissä siihen 

voimavarojen leikkaukseen, joka kohdistui mate-

maattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan rahan-

jakomallin muuttuessa 1990-luvun jälkipuoliskolla. 

Menoista, joita ei pidetty elintärkeinä, luovuttiin. 

Henkilöstöä koskevalla ratkaisulla oli kauas tu-

levaisuuteen ulottuvia vaikutuksia. Päätökset jättivät 

Kumpulan tiedekirjaston henkilöstöresurssit muita 

kampuskirjastoja niukemmiksi juuri siinä vaiheessa, 

jolloin kirjastojen yhdistäminen ja digitaalinen mur-

ros olisi edellyttänyt henkilöstömäärän lisäämistä.914 

Kumpulan kirjaston tilannetta pyrittiin kompensoi-

maan yhteistä Helsingin yliopiston kirjastoa vuonna 

2010 muodostettaessa. Taulukosta 6 on nähtävissä, 

että Kumpulan tiedekirjaston henkilöstömäärää 

hieman lisättiin 2010, kun sen sijaan kaikista muista 

Taulukko 7. Kumpulan kampukselle siirtyneiden kirjastojen henkilöstö 1970–2010 (lkm/htv)

Kirjasto 1970 *) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

TSK 26 27  -  -  -  -  -  -  -

HYK-luonn  -  - 15 15,5 16  -  -  -  -

HY-luonn  -  -  -  -  - 13,1  -  -  -

HY-mat-lait **) .. .. 16 20,8 24,2 26,6  -  -  -

HY-Kumpula  -  -  -  -  -  - 16,2 18,6 19,3

Yhteensä 26 27 31 36,3 40,2 39,7 16,2 18,6 19,3

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) Henkilöstön määrä tilastoitiin vuoteen 1970 lukumääränä, sen jälkeen henkilötyövuosina (htv).

**) Matemaattis-luonnontieteellisen laitoskirjastojen tiedot on ilmoitettu tilastoon 1978–1998.
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fysiikka ja sivuaineet matematiikka, teoreettinen fy-

siikka ja tietojenkäsittelyoppi. Fysiikan laitoksen kir-

jastonhoitajana hän työskenteli vuosina 1989–1998 

ja VTLS:n Suomen managerina 1998–1999 ennen 

Kumpulan suunnitteluprojektia.919 Sinikka Luok-

kanen oli perehtynyt tietotekniikkaan ja osallistui 

aktiivisesti kirjastolaitoksen digitaalisen muutoksen 

valmisteluun. Hänen johdollaan valmisteltiin tieto-

kanta, joka helpotti e-lehtien löytymistä ja käyttöä 

koko yliopistossa. Haastetta kirjastojohtajan työhön 

loi erilaisten toimintakulttuurien muokkaaminen 

yhtenäiseksi kampuskirjastoksi ja samanaikaiset 

yhtenäistämispyrkimykset yliopiston kirjastolaitok-

sessa. Vuonna 2003 Sinikka Luokkanen nimitettiin 

seurain kirjastossa ja sittemmin Luonnontieteiden 

kirjastossa. Hän siirtyi kirjaston mukana Viikin 

tiedekirjastoon.

Kumpulan tiedekirjaston suunnittelusta vastaa-

vaksi projektipäälliköksi nimitettiin vuonna 2000 

fysiikan laitoksen kirjastonhoitaja FM Sinikka Luok-

kanen.917 Perustamisen jälkeen asetettu kirjaston 

johtokunta päätti kirjastonjohtajan viran perusta-

misesta ja kymmenen viran siirtämisestä laitok-

silta tiedekirjastoon.918 Kampuskirjaston toiminta 

vakiintui, kun tiedekunta nimitti 1.7.2001 lukien 

kirjastonjohtajan virkaan FM Sinikka Luokkasen, 

joka oli opinnoissaan perehtynyt monipuolisesti 

tiedekirjaston aloihin. Hänen tutkintonsa pääaine oli 

Kumpulan kirjaston henkilöstöä Tallinnassa 2004. Kuvassa Riitta Niemi, Virve Parkkinen, Anneli Paldanius, 
Marja Sarja, Antti Virrankoski ja Ville Huhtala. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. kumpulan kampus-
kirjasTon kuvakokoelma.
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2001–2003 hän oli Joensuun yliopiston kirjaston 

johtaja. Hannele Fabritius johti Kumpulan kampus-

kirjastoa vuosina 2004–2014, mistä ajasta hän oli 

virkavapaana tutkimustyötä varten yhteensä kaksi 

vuotta.922 Hannele Fabritiuksen virkavapauden ai-

kana helmikuun alusta 2006 tammikuun loppuun 

2008 kirjastoa johti FT Kaija Sipilä, joka oli nimi-

tetty apulaiskirjastonjohtajaksi 2005.923 Sittemmin 

Hannele Fabritiuksen vastuulla oli kirjaston osaa-

misen kehittäminen vuosina 2015–2017 eläkkeelle 

siirtymiseen saakka.

tietopalvelupäälliköksi Hämeen ammattikorkea-

koulun kirjastoon.920 

Uudeksi kirjastonjohtajaksi tiedekunta nimitti 

YTM Hannele Fabritiuksen 1.10.2003 lukien. Täl-

lä kertaa kenelläkään kolmesta hakijasta ei ollut 

luonnontieteellisten alojen koulutusta, vaikka heillä 

muutoin oli pätevyys haettavaan virkaan.921 Han-

nele Fabritiuksella oli kymmenen vuoden kirjas-

totyökokemus Tampereen yliopiston kirjastossa, 

Lahden kaupunginkirjastossa ja Päijät-Hämeen kes-

kussairaalan lääketieteellisessä kirjastossa, minkä 

jälkeen hän toimi Tampereen yliopiston informaa-

tiotutkimuksen laitoksella tiedon tallennuksen ja 

haun lehtorina sekä tutkijana 1990–2000. Vuosina 

FM Sinikka Luokkanen (kuvassa vasemmalla) oli ensimmäinen Kumpulan tiedekirjaston johtaja vuosina 
2001–2003. Tätä ennen hän toimi fysiikan laitoksen kirjastonhoitajana, VTLS:n Suomen managerina ja  
projektipäällikkönä Kumpulan tiedekirjaston suunnittelussa. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.  
kumpulan TiedekirjasTon kuvakokoelma. 
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Keskustakampuksen 
tiede kunta kirjastojen ja 
Opiskelija kirjaston yhteistyö 
tiivistyy
Keskustakampuksella oli 1990-luvun alkupuolella 

HYK ja neljä tiedekuntakirjastoa laitoskirjastoineen, 

joille yhteistä säädöspohjaa loi vuonna 1991 vahvis-

tettu johtosääntö. Viides tiedekuntakirjasto perus-

tettiin vuonna 2001, jolloin humanistinen tiedekun-

ta kokosi erilliset kirjastonsa yhteen organisaatioon. 

Perusopintovaiheen kirjastopalveluista vastanneen 

Opiskelijakirjaston tilat ja organisaatio muuttuivat 

1990-luvun kuluessa. Vaikka toiminnallisia ja ti-

lojen muutoksia toteutettiin, keskustakampuksen 

kirjastopalvelut näyttivät jatkossa rakentuvan Opis-

kelijakirjaston ja tiedekuntakirjastojen perustalle. 

Opiskelijakirjasto itsenäistyy ja 
tiedekuntakirjastot muuttavat

Yli sata vuotta toimineesta Ylioppilaskunnan kirjas-

tosta tuli HYK:n opiskeluosasto vuonna 1974. Yli-

opiston talousahdingossa 1990-luvun alkupuolella 

kirjasto joutui kriisiin rahoitusleikkauksia kohden-

nettaessa. HYK:n kannalta tilanne oli hankala, sillä 

kirjaston vastuulle siirrettiin juuri talouslaman alla 

opetusministeriöstä tieteellisten kirjastojen atk-yk-

sikkö ja yhteistyösihteeristö, ja kirjaston oli pidettävä 

huoli sekä yliopiston palveluista, että saamistaan 

kansallisista palveluista supistuneella rahoituksel-

laan. Opiskelijoiden kurssikirjapalvelut näyttivät 

HYK:n kokonaisuudessa kärsivän lyhytaikaisimpia 

vaurioita, joten suurimmat määrärahaleikkaukset 

kohdennettiin kirjaston sisällä niihin. Priorisoinnit 

havainnollistivat ristiriitaa, jota kansalliskirjasto-

roolin laajentaminen ja päävastuu tiedekuntien 

opiskelijapalveluista samassa organisaatiossa ai-

heuttivat. Tiedekunnilla oli tulosohjauksen myötä 

Yhteistyö sektoritutkimuslaitosten 
kanssa

Kirjastoyhteistyö sektoritutkimuslaitosten kanssa 

nousi selvittelyn kohteeksi vuonna 2000. Kampuksis-

ta haluttiin muodostaa tieteellisiä keskittymiä, joille 

yliopiston laitosten lisäksi sijoittuisi lähialojen sekto-

ritutkimuslaitoksia. Palvelujen keskittäminen nähtiin 

tarkoituksenmukaisena. Helsingin yliopiston tekni-

sen osaston aloitteesta selvitettiin mahdollisuutta kes-

kittää Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitok-

sen ja Suomen ympäristökeskuksen kirjastopalvelut 

Kumpulaan sijoittuvaan tiedekirjastoon.924 Käynnissä 

oleva muutos – digitaalisen kirjaston voimistuminen 

– osoittautui pullonkaulaksi kirjastoyhteistyölle. 

Syynä olivat hankintalisenssien käyttörajaukset: 

e-julkaisut ostettiin kunkin organisaation 

(Helsingin yliopisto tai Ilmatieteen laitos) käyttöön 

ja ne hinnoiteltiin kyseisten organisaatioiden 

potentiaalisten käyttäjien perusteella. Ei ollut helppoa 

löytää sellaista kustannusten jakomallia, jonka kaikki 

osapuolet olisivat hyväksyneet. Niinpä yhteistyön 

valmistelulla ei näyttänyt olevan edellytyksiä. 

Suomen ympäristökeskuksen tilat rakennettiin 

Kumpulan sijasta Viikkiin, joten yhteistyö käynnistyi 

Viikin tiedekirjaston kanssa. Merentutkimuslaitos 

lakkautettiin 2009 ja sen toiminnot sijoitettiin osaksi 

Suomen ympäristökeskuksen ja osaksi Ilmatieteen 

laitokseen. 

Vuosikymmenen lopulla Ilmatieteen laitoksen 

tilanne muuttui, kun laitos päätti luopua kirjas-

tostaan. Aineistojen siirron ja palveluiden valmis-

telu käynnistyi uudelleen yliopiston kanssa. Osa 

Ilmatieteen laitoksen kirjastoaineistosta siirrettiin 

Kumpulan tiedekirjastoon ja osa Varastokirjastoon. 

Yhteistyösopimus Ilmatieteen laitoksen ja uuden 

Helsingin yliopiston kirjaston välillä allekirjoitet-

tiin 2010. Kumpulan kampuskirjastosta tuli näin 

Ilmatieteen laitoksen kirjasto.925
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Yliopistorönsyt karsittiin pois.”928 HYK:n yliopis-

torönsyiksi kokemat tehtävät olivat sekä tiedekun-

takirjastojen että Opiskelijakirjaston ydintehtävää, 

joka antoi näille kirjastoille yhteisen tavoitteen 

kehittää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten 

tiedekuntien kirjastopalveluja. Opiskelijakirjaston 

muutto Leppäsuolta ydinkeskustaan entiseen Pu-

kevan kauppakeskukseen vuonna 1996 lisäsi yh-

teistyön mahdollisuuksia.

Fyysinen läheisyys loi edellytyksiä keskusta-

kampuksen kirjastojen yhteistyön tiivistämiselle. 

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto sai koottua 

aiemmin Franzeniassa ja Aleksanterinkadulla toi-

mineet kirjastonsa yhteen taloon Unioninkatu 35:n 

kiinteistöön tiedekunnan muuttaessa entisiin ”kup-

pasairaalan” tiloihin. Tiedekunnan kirjasto osal-

listui aktiivisesti kampuksen kirjastopalvelujen, 

viestinnän, tiedonhaun opetuksen ja digitaalisten 

palvelujen yhteiseen kehittämiseen. Yhteistyöval-

mius nousi yhteiskuntatieteiden monialaisuudesta. 

Valtiotieteilijät olivat tyypillisesti monien kirjastojen 

käyttäjiä, mistä syystä niin kirjasto kuin tiedekun-

nan professorit olivat valmiita kantamaan vastuuta 

yhteistyöstä. Tämä näkyi muun muassa valtiotieteel-

lisen tiedekunnan professorien puheenjohtajuutena 

HYK:n ja Opiskelijakirjaston johtokunnissa mutta 

myös muiden yhteistyöelinten ja valmisteluryhmien 

johtamisessa.929 

Teologinen tiedekunta kirjastoineen pääsi 1997 

muuttamaan Kaivopuistosta keskustaan valtio-

tieteelliseltä tiedekunnalta vapautuneisiin tiloihin. 

Kaksikymmentäviisi vuotta kestänyt sijainti Neitsyt-

polulla päättyi. Vaikka muutto keskustakampukselle 

mahdollisti entistä tiiviimmän kampuksen kirjas-

tojen yhteistyön, sisältyi siihen huolenaiheitakin, 

erityisesti kokoelmatilan riittävyydestä. Yhteistyö 

muiden tiedekuntakirjastojen ja Opiskelijakirjaston 

kanssa voimistui.930

aiempaa suurempi vastuu tutkintotavoitteiden saa-

vuttamisesta ja edellytysten luomisesta opinnoil-

le. Yliopiston sisäisissä arvioinneissa 1993 ja 1994 

fokus oli tiedekuntien toimintaedellytyksissä, mis-

tä syystä niille haluttiin antaa aiempaa enemmän 

mahdollisuuksia vaikuttaa kurssikirjapalvelujen 

rahoitukseen.926 Esille noussut jännite johti siihen, 

että tiedekunnat kokivat opiskelijoidensa kurssi-

kirjapalvelujen ja sitä kautta tutkintotavoitteiden 

olevan uhattuina.

Kurssikirjarahoituksen leikkaus näytti HYK:n 

sisältä katsoen tuottavan vähimmät vauriot. Siitä 

tuli kuitenkin tekijä, joka johti Opiskelijakirjaston 

irrottamiseen suuremmasta kokonaisuudesta ja uu-

den erillislaitoksen luomiseen vuoden 1997 alusta 

lukien. Vaikka konsistorin päätös näytti hajaannut-

tavan kirjastoja entisestään, se oli eräs avaintekijöitä 

myöhemmälle tiedekuntien kirjastojen yhdistymi-

selle. Väitteelle on useita perusteita. Opiskelijakir-

jaston tehtäviä ja organisoitumista valmisteltiin ja 

käsiteltiin laajasti yliopistoyhteisössä. Se herätti 

mielenkiintoa myös julkisuudessa.927 Konsistorin 

päätös oli ensimmäisiä yliopiston kirjastorakenteita 

muuttavia päätöksiä; yksimielisyyden sijasta muu-

tosta kannatti noin 2/3 konsistorin jäsenistä. Päätös 

tehtiin, vaikka HYK:n johto ja johtokunta vastustivat 

Opiskelijakirjaston irrottamista organisaatiosta. 

Enemmistöpäätöstä voi kuvata toimintakulttuurin 

muutoksena. Vaikeudet erilaisten näkemysten yh-

teensovittamisessa olivat jarruttaneet kirjastojen 

organisaatiomuutoksia. Tämän jälkeen seurasivat 

useat kampuskirjastoja koskevat päätökset ja nii-

täkin laajemmat ratkaisut. 

Opiskelijakirjaston erillisyydestä hyötyivät 

sekä HYK että tiedekuntakirjastot. Professori Esko 

Häklin sanoin: ”Vaikka opiskelijakirjaston erot-

taminen tapahtuikin tavalla, joka jätti jälkeensä 

ikävät muistot, lopputuloksena oli yliopiston kir-

jastonkansalliskirjastoprofiilin terävöityminen.
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Syyskuussa 1996 avattiin Opiskelijakirjaston palvelut Kaisaniemessä entisessä Pukevan talossa, jonka pai-
kalle rakennettiin uusi pääkirjasto vuonna 2012. Kuvassa vasemmalta osastonjohtaja Kaisa Sinikara, rehtori 
Kari Raivio, sisustusarkkitehti Leena Aaltonen, HYY:n edustajat Pia Majonen (Opiskelijakirjaston neuvot-
telukunnan puheenjohtaja 1996), Marko Tervaportti, Esa Iivonen (neuvottelukunnan puheenjohtaja 1995) 
ja Marjo-Riitta Tervonen (koulutuspoliittinen sihteeri). Kuvaaja: Ari Aalto. kuvalähde: helsingin yliopisTon 
kirjasTo. opiskelijakirjasTon kuvakokoelma.
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Toiminta- ja taloussuunnitelmassaan tiedekunta 

määritteli vuonna 1995 tavoitteekseen koota lai-

tokset mahdollisimman yhtenäisiin tiloihin, jolloin 

myös laitosten kirjastot voitaisiin koota kiinteistö-

jen yhteisiksi talokirjastoiksi.934 Suunnittelun tuek-

si kirjastonjohtaja Marja-Leena Strandström haki 

vertailukohtia Hollannin yliopistoissa toteutetuista 

humanististen tiedekuntien kirjastouudistuksista.935 

Topelia-nimen saaneeseen Kulttuurien tutki-

muksen ja historian taloon (Unioninkatu 38) muutti 

vuosina 1998–2000 laitoksia kolmesta tiedekun-

nasta.936 Humanististen laitosten lisäksi uskonto-

tieteen laitoksen kirjasto teologisesta tiedekunnasta 

ja kehitysmaainstituutin kirjasto valtiotieteellisestä 

tiedekunnasta integroitiin samaan kokonaisuuteen. 

Kunkin laitoksen kirjallisuus säilytettiin edelleen 

omana kokonaisuutenaan, ja laitokset vastasivat 

uuden aineiston hankintamenoista.937 Kirjallisuutta 

siirrettiin laitoksilta noin 3 000 hyllymetriä ja yli 60 

000 nidettä. Muuttojen yhteydessä kirjat luetteloitiin 

HELKA-tietokantaan.938 

Tiedekuntakirjaston valmistelu käynnistyi 

samoihin aikoihin kuin Meilahden ja Viikin kam-

puskirjastot avattiin ja Kumpulan tiedekirjastoa 

suunniteltiin. Tiedekunta halusi parantaa neuvot-

teluasemaansa keskustakampuksen kirjasto- ja 

tilajärjestelyissä, helpottaa yhteistyötä sekä tiede-

kunnan sisällä, että suhteessa muihin kirjastoi-

hin ja vahvistaa kirjaston asemaa tiedekunnassa. 

”Tavoitteena oli hallinnollisesti yhtenäinen mutta 

maantieteellisesti hajautettu tiedekuntakirjasto,” 

kuten dekaani Fred Karlsson ja kirjastotoimikunnan 

puheenjohtaja Tapani Harviainen esittelivät suunni-

telmaa tiedekunnan kirjasto- ja laitoshenkilökunnan 

keskustelutilaisuudessa.939 

Tiedekuntaneuvosto teki päätöksen tiedekun-

takirjaston perustamisesta maaliskuun kokouk-

sessaan vuonna 2000. Kirjaston nimeksi tuli Hu-

manistisen tiedekunnan kirjasto (Humanistiska 

Yliopiston konsistorin hyväksymä kirjastostra-

tegia (1998–2005) ja keskustakampukselle asetettu 

kirjastotoimikunta toimivat taustatukena kahden 

muun tiedekunnan kirjastosuunnittelussa. Yliopis-

ton suurimpiin kuuluva humanistinen tiedekunta 

yhdisti kirjastonsa tiedekuntakirjastoksi vuonna 

2001. Oikeustieteellinen tiedekunta yhdisti Kan-

sainvälisen talousoikeuden kirjaston yhteiseen or-

ganisaatioon tiedekuntakirjaston kanssa vuonna 

2002. Seuraavassa näitä kahta kirjastoa käsitellään 

tarkemmin.  

Humanistinen tiedekunta kokoaa 
kirjastonsa talokirjastoiksi ja 
tiedekuntakirjastoksi 

”Humanisteille oma kirjasto vastaa luonnontie-

teilijöiden laboratoriota”, muistutti humanisti-

sen tiedekunnan dekaani Fred Karlsson 2001 

kansainvälisen arviointipaneelin esityksistä 

keskusteltaessa.931

Humanistinen tiedekunta oli omien kirjastojen pe-

rustamisesta lähtien korostanut laitoskirjastojen 

keskeisyyttä siitäkin huolimatta, että kielitieteiden 

seminaarikirjastot koottiin 1904 historiallis-kielitie-

teelliseksi laitokseksi. Yhteisessä laitoksessa profes-

sorit vastasivat edelleen oman alansa kirjallisuuden 

hankinnasta ja rahoituksesta, minkä lisäksi uusia 

laitoskirjastoja syntyi. Historiallis-kielitieteellisen 

laitoksen ohjesääntö (1951) säilyi vuosikymmeniä 

ennallaan; ainoa muutos oli laitos-nimen muutta-

minen kirjastoksi vuonna 1975.932 Vaikka historial-

lis-kielitieteellinen kirjasto sai tiedekuntakirjastoja 

vastaavan johtosäännön 1991,933 muut ainelaitokset 

kirjastoineen eivät hyväksyneet sille määräävää 

tai edes koordinoivaa asemaa suhteessa omien 

kirjastoihinsa.
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tiedekuntakirjaston johtoryhmä esitti tiedekunnalle 

hankintarahoituksen osoittamista laitosten sijasta 

suoraan kirjastolle.945 Tässä vaiheessa muutokset 

eivät edenneet. Käytäntö muuttui vasta 2000-luvun 

jälkipuoliskolla.946 

Humanistisen tiedekunnan tutkimus- ja ope-

tusalojen moninaisuus antoi kirjastopalveluille 

erityisluonteen ja edellytti henkilökunnalta laajaa 

kielten hallintaa. Kokoelmien kielihajonta oli poik-

keuksellinen mihinkään muuhun yliopiston kirjas-

toon verrattuna. Humanistisen tiedekunnan kirjasto 

luetteloi vuonna 2002 yhteensä 50 000 julkaisua 

117 kielellä, muun muassa udmurtiksi, hindiksi ja 

tiibetiksi. Kirjastossa luetteloitiin yli kymmenellä 

eri merkkijärjestelmällä, esimerkiksi arabialaisilla 

ja kiinalaisilla merkeillä. Laitosten kirjastoissa oli 

myös merkittäviä lahjoituskokoelmia, joiden mer-

kitys ja lahjoitussopimuksiin liittyvät määräykset 

nousivat esiin erityisesti kirjastoja yhdistettäessä.947 

fakultetens bibliotek, Arts Faculty Library, Biblio-

teca facultatis humanisticae).940 Siihen siirrettiin 

laitoksilta yhteensä 31 vakinaista kirjastovirkaa. 

Tiedekunta rahoitti henkilöstömenot, laitteet, yh-

teishankinnat ja muut toimintakulut. Kokoelmien 

rahoittaminen ja päätökset kirjallisuushankinnoista 

kuuluivat edelleen laitosten vastuulle.941 Tiedekun-

takirjastoon yhdistettiin laaja joukko kirjastoja ja 

kokoelmia.942 

Vahva laitoskirjastoperinne loi haasteita uuden 

tiedekuntakirjaston johtamiselle. Tiedekunnan 

teettämän kirjastokustannusselvityksen mukaan 

erityisen hankalaa oli hahmottaa kirjallisuuden 

hankintaan vuoden aikana käytettävissä olevaa 

rahoitusta. Syynä olivat eri laitosten vaihtelevat 

käytännöt.943 Laitokset siirsivät hankintoihin va-

rattavaa rahaa vuoden alussa tai myöhemmin kir-

jastolle, joka seurasi rahankäyttöä oppiaineittain ja 

raportoi laitoksille sovituin määräajoin.944 Uuden 

HumanIsTIsen TIedekunnan kIrjasTo 2001

Historialliskielitieteellinen 
kirjasto

englantilaisen, germaanisen, 
klassisen, pohjoismaisen ja 
romaanisen filologian kokoelmat, 
slaavilaisten ja balttilaisten 
kielten ja kulttuurien sekä 
venäjän kielen ja kirjallisuuden 
kokoelmat, nykykreikan, 
estetiikan, teatteritieteen 
ja yleisen kirjallisuustieteen 
kokoelmat, American Instituten, 
yleisen kielitieteen, teoreettisen 
filosofian ja käytännöllisen 
filosofian (valtiotieteellinen 
tiedekunta) kokoelmat ja 
pohjoismaisen kirjallisuuden 
kokoelmat.

Topelia-kirjasto

Aasian ja Afrikan tutkimuksen 
Orientalia-kokoelma, 
arkeologian, folkloristiikan, 
historian, kansatieteen, 
kulttuuriantropologian, 
naistutkimuksen ja Renvall-
instituutin kokoelmat 
(Latinalaisen Amerikan tutkimus, 
Pohjois-Amerikan tutkimus, 
Venäjän ja Itä-Euroopan 
tutkimus, Norden) sekä näiden 
lisäksi kehitysmaatutkimuksen 
(valtiotieteellinen tiedekunta) 
ja uskontotieteen (teologinen 
tiedekunta) kokoelmat.

Laitoskirjastot

fonetiikan laitoksen kirjasto, 
käännöstieteen laitoksen 
kirjasto (Kouvola), psykologian 
laitoksen kirjasto, suomalais-
ugrilaisen laitoksen kirjasto, 
suomen kielen laitoksen kirjasto, 
taiteiden tutkimuksen kirjasto 
(kotimaisen kirjallisuuden 
kirjasto, musiikkitieteen kirjasto, 
taidehistorian kirjasto) sekä 
yleisen kielitieteen laitoksen 
käsikirjasto.

kuVIo 3. Humanistisen tiedekunnan kirjastoon yhdistetyt kokoelmat 2001. Lähde: Huittinen 2000; Keskitalo 
2000; Yrjölä 1997, 134. 
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käsikirjastoaineistoksi, joka oli kokonaan lainauksen 

ulkopuolella.949 

Humanistisen tiedekuntakirjaston 
johtaminen

Uusi monialainen tiedekuntakirjasto sai vuoden 

2001 alussa johtokunnan ja johtokunnan asettaman 

johtoryhmän. Johtokunnan ensimmäinen puheen-

johtaja kirjaston perustamisvaiheessa oli professori 

Arto Mustajoki. Tämän jälkeen puheenjohtajuu-

den kytkeminen varadekaanin tehtävään varmisti 

suoran yhteyden tiedekunnan päätöksen tekoon. 

Puheenjohtajina vuosina 2002–2009 toimivat vara-

dekaani Maarit Kaimio, varadekaani Arto Haapala 

ja varadekaani Hannu Riikonen.950

Historiallis-kielitieteellisen kirjaston johtajasta 

Marja-Leena Strandströmistä tuli tiedekuntakirjas-

ton ensimmäinen johtaja. FK Marja-Leena Strand-

ström (1939–2014) oli johtanut historiallis-kieli-

tieteellistä kirjastoa vuodesta 1985 alkaen. Tätä 

ennen hän oli jo työskennellyt kymmenen vuotta 

HYK:n kaukopalvelutehtävissä. Käytännön kirjas-

totehtävien lisäksi hänen toimittamanaan julkaistiin 

sekä kotimaisen, että pohjoismaisen kaukopalvelun 

käsikirja. Strandströmin kaudella humanistinen 

tiedekunta uudisti kirjastorakennettaan ja kirjastoti-

loja. Hän toimi aktiivisesti kirjastoalan järjestöissä. 

Marja-Leena Strandström johti humanistisen tiede-

kunnan kirjastoa vuoden verran ennen eläkkeelle 

siirtymistään tammikuun lopulla 2002.951 

Uudeksi kirjastonjohtajaksi tiedekunta nimitti 

4.3.2002 alkaen YTT Kimmo Tuomisen. Hän oli 

toiminut CSC:n suunnittelijana ja projektipääl-

likkönä vuosina 2000–2002 ennen valintaansa 

humanistisen tiedekunnan kirjastonjohtajak-

si. Uutta virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista 

Kimmo Tuomisen väitös informaatiotutkimuksen 

alalta katsottiin erityiseksi meriitiksi.952 Hänen 

Vaikka humanistisella tiedekunnalla oli nyt tie-

dekuntakirjasto, jota oli esittänyt jo vuoden 1969 

laitoskirjastotoimikunta, laitoskirjastoperinteen 

muuttaminen ei käynyt helposti. Tiedekunnan kir-

jastoon kuului 2000-luvun alkuvuosina edelleen 11 

toimipistettä, joiden käytännöt vaihtelivat suuresti. 

Laina-aikojen ero opiskelijoiden ja henkilökunnan 

välillä oli suuri: opiskelijat saivat pääsääntöisestä 

vain vuorokauden lainoja, kun taas henkilökunnalla 

oli mahdollisuus pitää julkaisuja lainassa 180 vuo-

rokautta. Kirjastot nähtiin tutkijoiden kirjastoina. 

Tiedekuntakirjaston johto joutui ristiriitaan lai-

tosten kanssa, kun kirjastopalvelujen käyttöoikeuksia 

pyrittiin harmonisoimaan koko yliopistossa. Metsä-

talon toimipisteen neljän kielten laitosten johtajat 

lähettivät kirjaston johtokunnalle kirjelmän, jossa he 

vastustivat aineistojen avaamista yleisempään käyt-

töön ja laina-aikojen yhtenäistämistä. Perusteluissa 

ilmaistiin huoli siitä, että laitoksen varoin ja pitkän 

ajan kuluessa hankittu aineisto poistuisi alkuperäi-

sestä tehtävästään luoda hyvä kokoelma oman alan 

tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Osa laitoksista 

viittasi laitoksen omistusoikeuteen ja halusi siirtää 

aineistojaan tutkijoiden huoneisiin, mikäli harmo-

nisoinnista pidettäisiin liian tiukasti kiinni.948  

Tiedekunnan kirjasto asettui eriävistä näke-

myksistä huolimatta yliopiston yhteisten linjausten 

kannalle. Kirjaston johtokunta hyväksyi tarken-

netut periaatteet, joiden mukaan koko yliopiston 

henkilökunnalla ja opiskelijoilla oli oikeus lainata 

kirjallisuutta. Tunnisteeksi riitti kaikkien kirjastojen 

yhteinen HELKA-kortti. Periaate mullisti käsityksen 

kirjaston omistuksesta ja käyttöoikeudesta, joka sii-

hen saakka oli rajoittunut lähinnä laitoksen omaan 

henkilökuntaan ja omiin opiskelijoihin. Yhteiset 

sakotus- ja perimiskäytännöt otettiin käyttöön. 

Laitosten vaatimukset otettiin kuitenkin huomioon 

siten, että osa aineistoista määriteltiin suljetuksi 
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ria viestinnän laitoksella. Hänen sijaisenaan toimi 

tuolloin YTM Iiris Karppinen.954 

Vuoden 2004 lopulla tiedekunta haki jälleen 

uutta kirjastonjohtajaa. Valituksi tuli tiedekunnassa 

jo pätevöitynyt FM Pälvi Kaiponen.955 Henkilöstö-

rakenteen kehittäminen jatkui Pälvi Kaiposen kau-

della. Vakinaista henkilökuntaa oli hieman yli 30 ja 

määräaikaisia kymmenkunta. Kymmenen toimin-

tavuotensa aikana tiedekuntakirjasto vakiinnutti 

peruspalvelunsa ja kehitti uusia palveluja. Kirjastoja 

käytettiin runsaasti, kokoelmien hankinta voitiin 

vuosien mittaan keskittää kirjaston hoidettavaksi ja 

luetteloinnissa otettiin uusia menetelmiä käyttöön. 

Suuri ponnistus oli laajojen kokoelmien takautuva 

tehtäväkseen tuli sekä yhtenäistää perinteisen 

laitospohjaisen kirjaston käytäntöjä ja palveluja, 

että uudistaa henkilöstörakennetta vastaamaan 

tiedekuntakirjaston tarpeita. Humanistinen 

tiedekuntakirjasto sai 2002 käyttöönsä alkuaan 

Metsäkirjastolle rakennetut ja peruskorjatut 

tilat, joihin sijoittuivat entisen historiallis-

kielitieteellisen kirjaston kokoelmat palveluineen 

sekä tiedekuntakirjaston hallinto ja johto.953 Kimmo 

Tuominen siirtyi jo vuoden 2004 lopulla uusiin teh-

täviin Eduskunnan kirjaston palvelujohtajaksi. Tätä 

ennen hän oli syksyllä 2003 virkavapaana hoitaen 

määräaikaista informaatiotutkimuksen professuu-

Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori Maarit Kaimio toimi historiallis-kielitieteellisen kirjaston esimie-
henä ja humanistisen tiedekuntakirjaston johtokunnan puheenjohtajana mutta johti myös yliopistotason 
kirjastotyöryhmiä. Kuvassa Maarit Kaimio ja kirjastonjohtaja Marja-Leena Strandström kirjaston 90-vuotis-
juhlakahveilla 8.9.1994. HYKA. Humanistisen tiedekunnan kirjasto.
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2004 kirjasto pääsi muuttamaan korjattuihin tiloi-

hin entisessä kiinteistössään.959 

Vuosina 1995–2002 oikeustieteellisen tiedekun-

nan  kirjastoneuvottelukuntaa johti siviilioikeuden 

professori Antti Kivivuori. Kuten aiempina vuo-

sikymmeninä, keskeisten professorien kiinnostus 

ja tuki kirjastopalveluille oli merkityksellistä. Eri-

tyisesti professori Antti Kivivuori kantoi vastuuta 

oman tiedekunnan lisäksi kampuksen ja yliopiston 

kirjastokehityksestä osallistuen useiden toimikun-

tien työskentelyyn. Opiskelijakirjaston johtokunnan 

puheenjohtajana hän tuki aktiivisesti vastaperus-

tettua erillislaitosta, minkä lisäksi hänet tunnettiin 

sitoutuneena opettajana. Hänellä oli selkeä ja kantaa 

ottava näkemys siitä, millaiset kokoelmat ovat kes-

keisiä oikeustieteen kannalta: ”Oikeustieteilijöille 

tärkein lähdeaineisto ovat säädökset, sitten tulevat 

säädösten valmistelutyöt, oikeustapaukset ja kirjal-

lisuus. Opettajalle ja tutkijalle aineiston pitäisi olla 

helposti löydettävissä. Elektronisten aineistojen olisi 

ohjattava käyttäjä suoraan lähdetietoon.” 960 

Professori Kivivuoren jälkeen neuvottelukunnan 

puheenjohtajana toimi vuoteen 2007 rikosoikeuden 

professori Martti Majanen. Häntä seurasi Euroop-

paoikeuden professori Juha Raitio, joka kirjastojen 

yhdistämisen jälkeen oli keskustakampuksen kirjas-

ton neuvottelukunnan puheenjohtajana.961 

Kansainvälisen talousoikeuden instituutin tie-

topalvelupäällikkö FK Gunilla Häkli oli toiminut 

vuosina 1978–1992 Svenska Social- och kommunals-

kolanin kirjastonhoitajana, minkä jälkeen hän johti 

ansiokkaasti instituutin kirjastopalveluja vuodesta 

1992 aina tiedekunnan kirjastojen yhdistämiseen 

saakka. Kirjastolla oli keskeinen rooli instituutin 

toiminnassa.962 Gunilla Häkli toimi tiedekunnan 

kirjastonjohtajana viranhaltijan vuorotteluvapau-

den aikana. 

Vuosina 1984–2000 tiedekunnan kirjastoa joh-

taneen Marjatta Sulevon jäädessä sairauseläkkeelle 

atk-luettelointi, jonka haasteellisuutta lisäsi mo-

nien kielten ja tarvittavien erikoismerkkien kirjo, 

johon edellä on viitattu. Valtaosa kokoelmista (370 

000 nidettä) oli 2000-luvun lopulla löydettävissä 

HELKA-tietokannasta.956 Tiedekunnan sisällä oli 

kuitenkin edelleen eriäviä näkemyksiä siitä, millaisia 

kirjastopalveluja oppiaineissa arvostettiin ja miten 

ne tulisi tulevaisuudessa järjestää.957 

Oikeustieteellinen tiedekunta yhdistää 
kirjastonsa

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston tiloja pys-

tyttiin laajentamaan Viikin kampuksen valmistues-

sa, kun kasvitieteen ja farmasian laitokset muuttivat 

Viikkiin.

Tiedekunnassa oli laitoskirjastojen lisäksi kaksi 

merkittävää kirjastoa, tiedekuntakirjasto ja kan-

sainvälisen talousoikeuden instituutin kirjasto. 

Jälkimmäinen oli perustettu 1990, kun Euroopan 

taloudellinen yhdentyminen ja kansainvälisten ta-

loussuhteiden voimistuva sääntely toivat uuden-

laisia kysymyksiä oikeustieteen tutkimukseen ja 

opetukseen. Instituuttiin kuului kirjasto, jolla oli 

neuvottelukunta, kirjastonjohtaja, informaatikko 

ja kirjastosihteeri. Kirjaston tehtävänä oli seurata 

alan uusinta kehitystä, kartuttaa kansainvälisten 

järjestöjen tuottamaa virallismateriaalia ja alan 

peruskirjallisuutta ja tuottaa tietopalveluja. Alusta 

alkaen keskeisenä nähtiin alan kansainvälisten tie-

topankkien käyttö ja tuki niiden käytössä.958 

Oikeustieteellinen tiedekunta käynnisti 

2000- luvun alussa kirjastoimintansa kehittämis-

hankkeen, mikä johti 90 vuotta toimineen tiede-

kunnan kirjaston ja kymmenen vuotta toimineen 

Kansainvälisen talousoikeuden kirjaston yhdistä-

miseen vuonna 2002. Yhdistettyyn henkilökuntaan 

kuului lähes kymmenen henkilötyövuotta. Vuonna 
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kirjastorakennusta kampuksille ja nimitti kampus-

kirjastoille johtajat. Kampuskirjastojen yhdistämi-

sen laajuutta havainnollistaa vertailu taulukon 1 

tietoihin; näillä kolmella kampuksella oli vuonna 

1974 yhteensä yli 110 laitoskirjastoa. Matemaat-

tis-luonnontieteellinen ja humanistinen tiedekunta 

kokosivat samana vuonna (2001) erilliset kirjastonsa 

yhteisen johdon alle säilyttäen kuitenkin perinteisiä 

malleja, sillä kirjallisuuden hankintarahoitus oh-

jattiin edelleen laitosten kautta. Oikeustieteellinen 

tiedekunta ja valtiotieteellinen tiedekunta yhdistivät 

kumpikin tiedekunnan piirissä toimivat erilliset 

kirjastonsa. Keskustakampuksella lähes kaikki kir-

jastot olivat muuttaneet tai muuttamassa. 

Näin suuriin muutoksiin on löydettävissä usei-

ta syitä. Maan talouskriisi synnytti valmiutta ja 

edellytti muutoksia, ja kirjastot sidottiin yliopiston 

strategisiin muutostarpeisiin. Kampusten uudisra-

kennukset poistivat järkevän tilojen yhdistämisen 

esteitä. Varsin merkittävän välineen uudistuksiin 

kirjastot saivat, kun käyttöön otettiin yhteinen 

atk-järjestelmä. Nämä edellytykset olivat puuttu-

neet 1970-luvun suunnittelusta. 

Kirjastojen luottamuselimillä oli aiempaa suo-

rempi yhteys tiedekuntien ja yliopiston päätöksen-

tekoon. Vararehtorin johtaessa kirjastotoimikuntaa 

kolmea kampuskirjastoa edustivat johtokuntien pu-

heenjohtajat, jotka useimmiten olivat dekaaneja tai 

varadekaaneja. Keskustakampuksen tiedekuntakir-

jastoja edusti kirjastotoimikunnan puheenjohtaja, 

joka samoin oli dekaani tai varadekaani. Liitteeseen 

3 on koottu tiedekunnittain kirjastojen esimiehet 

ja neuvottelu- tai johtokuntien puheenjohtajat ja 

liitteeseen 4 kirjastotoimikunnan jäsenet. 

Vaikka vuosikymmenen taitteeseen tultaessa 

kirjastolaitosta oli organisoitu tuntuvasti uudelleen, 

keskustakampuksella säilyivät tiedekuntien kirjastot 

Opiskelijakirjaston rinnalla. Kirjastolaitoksen mo-

nitahoisuutta kuvastaa humanistisen tiedekunnan 

uudeksi kirjastonjohtajaksi nimitettiin 2001 MMK 

Eeva Laurila. Hänellä oli kokemusta tutkimusassis-

tentin, taloussihteerin ja suunnittelijan tehtävistä en-

nen kirjastotyötä. Pätevöidyttyään kirjastotehtäviin 

1992–1993 hänet valittiin informaatikon tehtävään 

Kansainvälisen talousoikeuden instituuttiin. Hän 

toimi 2000-luvun alussa osa-aikaisesti yliopiston 

kirjastotoimikunnan sihteerinä, missä tehtävässä 

hän perehtyi digitaalisten aineistojen hankintoihin 

ja viestintätehtäviin. Vastanimitettynä kirjastonjoh-

tajana hän sain vastuulleen kirjastojen yhdistämistä 

ja tiloja koskevan kehittämishankkeen.963 Laurila 

johti vuonna 2009 humanistisen tiedekunnan kir-

jastoa sen jälkeen, kun kirjastonjohtaja Kaiponen 

oli valittu johtamaan keskustakampuksen kirjas-

toa. Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoa johti 

tuolloin FM Liisa Rajamäki siihen saakka, kunnes 

keskustakampuksen kirjasto perustettiin vuoden 

2010 alusta lukien.964 

Yliopiston kirjastolaitos 
1990–2000-lukujen 
taitteessa 
Pyrkimykset Helsingin yliopiston kirjastojen ra-

kenteellisiin uudistuksiin olivat 1970–1980-luvuilla 

päätyneet ristiriitoihin ja syvenevään jännitteeseen 

tiedekuntien kirjastojen ja HYK:n välillä. Uudistus-

ten aikaan saaminen näytti mahdottomalta hajautu-

neessa kirjastolaitoksessa. 1990-luvulla käynnistyi 

kuitenkin mittavia uudistuksia. 

Kirjastot ottivat 1990-luvulla käyttöön yliopisto-

kirjastojen yhteisen atk-järjestelmän ja sopeuttivat 

toimintojaan yhteisiin periaatteisiin. HYK:sta irro-

tettiin 1970-luvulla kirjastoon liitetyt Luonnontie-

teiden kirjasto ja Opiskelijakirjasto. Edellisestä tuli 

tiedekuntakirjasto ja jälkimmäisestä konsistorin 

alainen erillislaitos. Yliopisto rakennutti kolme uutta 
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ja laajasti koko kirjastotyötä. Kehittämisprojektien 

kautta kokonaisen kirjastonhoitajien sukupolven 

ajattelun on arvioitu muuttuneen. ELib-ohjelmasta 

tuli malli monille eurooppalaisille maille, Suomi 

mukaan luettuna.968 

Opetusministeriön asettaman työryhmän muis-

tio Kansallinen elektroninen kirjasto ilmestyi 1997. 

Samana vuonna ministeriö asetti ohjausryhmän 

kehittämään sähköisiä tietopalveluja muistion poh-

jalta. HYK sai vastuun ja määrärahat käytännön 

toteutusta varten. Kansallinen elektroninen kirjasto 

(FinELib) vakinaistettiin osaksi HYK:n palveluja 

vuonna 2000. 969

Kansallisen asiantuntijayksikön perustami-

nen digitaalisten aineistojen lisensiointia varten 

oli kauaskantoinen aloite. Suomen EU-jäsenyys 

1990-luvun puolivälissä tarjosi uusia mahdolli-

suuksia. Varhaisen liikkeelle lähdön taustalla on 

nähtävissä HYK:n voimistuva suuntautuminen kan-

salliskirjastotehtäviin ja ylikirjastonhoitaja Häklin 

kansainväliset verkostot, kuten varapuheenjohtajuus 

ja puheenjohtajuus Euroopan tutkimuskirjastojen 

LIBER-järjestössä vuosina 1990–1998.970 

kirjastonjohtajana 2002 aloittaneen Kimmo Tuo-

misen arvio johtajauransa ensimmäisiltä kuukau-

silta: ”Ulkoa käsin katsottuna Helsingin yliopiston 

kirjastopalvelut näyttivät moninaisilta ja jossain 

määrin sekavilta. En usko olevani ainoa, jolla on 

ollut vaikeuksia saada tolkkua Helsingin yliopiston 

sisäisestä kirjastopaljoudesta”.965

Nurkan takana olivat odottamassa uudet kehit-

tämistarpeet, joiden näkemiseen tarvittiin kansain-

välistä arviointia ja yliopiston päätöksiä. Internet 

loi mahdollisuuksia digitaalisten julkaisujen yleis-

tymiselle. Digitaaliset julkaisut näyttivät tarjoavan 

ratkaisuja tieteellisten julkaisujen lisääntymisen 

ja kirjastojen hankintarahoituksen niukkuuden 

väliseen ongelmaan. Erityisesti luonnontieteissä 

rahoittajatahojen”publishorperish”-filosofiajohti

julkaisujen eksponentiaaliseen lisääntymiseen ja 

uusien kausijulkaisujen perustamiseen.966

Digitaalisen kirjaston ohjelma Britanniassa 

käynnistettiin vuonna 1993 julkaistun Follett-rapor-

tin (Report [of the] Joint Funding Councils’ Libraries 

Review Group) 967 pohjalta. Noin 200 miljoonan pun-

nan erillisrahoituksella perustettiin ELib-ohjelma, 

mikä muutti kirjastojen aineistotarjontaa, kokoelmia 
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kirjastolaitoksen kansainväliseen arviointiin ”lä-

hitulevaisuudessa”. Alkavan digitaalisen murroksen 

kynnyksellä haluttiin saada tietoa ja verrata yliopis-

ton kirjastolaitosta eurooppalaisiin yliopistoihin. 

Samana vuonna hyväksyttiin yliopiston tutkimus-

poliittisen ohjelman esitys tieteenalakohtaisesta 

kansainvälisestä arvioinnista.971 Vuosina 1997–1999 

yliopisto toteutti myös hallinnon benchmarking-pro-

jektin, johon osallistuivat Helsingin, Tukholman, 

Oulun ja Amsterdamin yliopistot. 

Arvioinnin valmistelusta ja johtopäätösten 

esittelystä päätöksentekoa varten vastasi kirjasto-

toimikunta vararehtori Raija Sollamon johdolla.972 

Hankkeelle valittiin suunnittelijaksi YTM Riitta 

Mäkinen, ja yliopisto nimesi arviointiasiamieheksi 

suunnittelija Aimo Virtasen hallintovirastosta. Ar-

vioinnin ohjausryhmää johti yliassistentti, profes-

sori Maija-Leena Huotari. Ohjausryhmän jäsenet 

nimettiin tiedekuntien ja ylioppilaskunnan esitysten 

perusteella.973

Kirjastojen itsearviointi, haastattelut ja kyselyt 

tuottivat laajan aineiston arviointiprosessin käyt-

töön.974 Yliopisto kutsui kansainväliseen paneeliin 

kirjastotoimikunnan esityksestä yliopistokirjasto-

jen johtajia Britannian, Hollannin, Pohjoismaiden 

 Digitaalinen informaation välitys näytti 

tuovan ratkaisuja mutta samalla se nos-

ti esille monia uudenlaisia kysymyksiä, 

jotka liittyivät tekijänoikeuksiin, hinnoitteluun ja 

maksutapoihin samoin kuin pitkäaikaissäilytyk-

seen. Kirjastojen peruspalveluihin tuli uusia ele-

menttejä ja osa perinteisistä palveluista kuihtui. 

Henkilökunnalta edellytettiin uudenlaisia taitoja ja 

erikoistumista. Muutokset koskivat myös tutkijoi-

den ja opiskelijoiden tapoja käyttää tiedonlähteitä 

ja kirjastojen aineistoja. Kyse oli niin laaja-alaisesta 

muutoksesta, että koulutusta ja ratkaisumalleja oli 

haettava kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Britanniassa ja Hollannissa oli lähdetty 1990-luvun 

alkupuolella luomaan uusia toimintamalleja, joista 

haluttiin saada tukea Helsingin yliopiston kirjasto-

laitoksen kehittämiseen. 

Kansainvälinen arviointi 
(2000, 2004) kirjasto-
laitoksen peilinä
Hyväksyessään kirjastostrategian vuonna 1998 

konsistori otti samalla myönteisen kannan 

Kokonaisuuden johtaminen 
korostuu tietoympäristön 
murroksessa
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Arviointiprojektista julkaistiin myös ohjausryh-

män loppuraportti, nimeltään Helsingin yliopis-

ton kirjastot: hakua vai vientiä, jossa käsiteltiin 

keskeisiä kysymyksiä ja koottua fakta-aineistoa 

kampuksittain, tiedekunnittain ja temaattisesti. 

Ohjausryhmä halusi esittää oman näkemyksensä 

kansainvälisen paneelin suosituksista, joita se pää-

osin tuki mutta otti myös kriittisesti kantaa joihin-

kin suosituksiin.977

Arviointipaneelin aikajänne oli kymmenen vuo-

den päässä. Millaiseen tietoympäristön muutokseen 

yliopiston tuli varautua, ja millaisia askeleita ottaa 

ja Suomen yliopistoista. Tutkimuksen arvioinnin 

tavoin kirjastoarviointi perustui vertaisarviointiin 

(peer review). 975 Puheenjohtaja oli Edinburghin yli-

opiston kirjastonjohtaja Ian Mowat (1946–2002) ja 

jäsenet Tilburgin yliopiston kirjastonjohtaja Hans 

Geleijnse, Lundin yliopiston ylikirjastonhoitaja Gö-

ran Gellerstam ja Helsingin kauppakorkeakoulun 

kirjastonjohtaja (emerita) Kyllikki Ruokonen (1933–

2019). Paneelin raportti Helsinki University Lib-

raries Report of an Assessment Panel julkaistiin 

vuoden 2000 lopulla.976 

”Kuka vastaa Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisestä?” kysyi Lundin yliopiston ylikirjastonhoi-
taja Göran Gellerstam kansainvälisen arvioinnin edellä vuonna 1999 järjestetyssä seminaarissa. Kysymys tuli 
esiin myös arviointiraportissa. Arviointi antoi osaltaan sysäyksen siihen, että yliopistossa ryhdyttiin toteut-
tamaan jo aiemmin esillä ollutta ajatusta kirjastolaitoksen kehittämisestä yhtenä kokonaisuutena. Kuvassa 
Gellerstamin (äärimmäisenä oikealla) lisäksi vuoden 2004 arviointipaneelin jäsen Tukholman yliopistokir-
jaston johtaja Gunnar Sahlin ja Viikin tiedekirjaston johtaja Heli Myllys. kuvalähde: helsingin yliopisTon 
kirjasTo. viikin kampuskirjasTon kuvakokoelma.
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Kansainvälisen paneelin esille nostamaa peili-

kuvaa kirjastolaitoksesta ei suinkaan otettu pelkäs-

tään myötämielellä vastaan. Tutkijoiden ja opetus-

henkilökunnan kritiikki kohdistui hallinnollisiin 

painotuksiin. Käyttäjien tarpeiden ei koettu näkyvän 

riittävän selkeästi esityksissä. Vuoden 1993 kirjas-

tojen sisäistä arviointiryhmää johtanut professori 

Maarit Kaimio korosti kirjoituksessaan kirjaston 

käyttäjien vaatimuksia. Kirjastoon haluttiin paljon 

ja oikeanlaisia kirjoja ja lisää elektronisia palveluja. 

Kirjastossa tuli olla miellyttävät tilat runsaine lait-

teineen. Kirjaston tuli myös olla mahdollisimman 

paljon auki, kirjojen oli oltava sekä aina paikalla 

saatavissa, että ulos lainattavissa. Kaimion sanoin: 

”tässä suhteessa haluamme todella sekä syödä että 

säilyttää kakun yhtaikaa”. Henkilöstöä tuli olla riit-

tävästi, jotta kirjat saatiin mahdollisimman nopeasti 

käyttöön. Myös palvelua, opastusta ja kuppila tarvit-

tiin. Sen sijaan organisaatio oli toissijainen tutkijan 

prioriteeteissa: ”Jos tämä kaikki toimii, sitten on 

samantekevää, ykś  hailee, kuten sanotaan, mikä 

on kirjaston organisaatio ja hierarkia, kuka omistaa 

kirjat yms.”979

Kansainvälinen arviointi ei jäänyt yhteen ker-

taan. Yliopiston käynnistämien kehittämistoimien 

onnistumisesta haluttiin palautetta. Seuranta-ar-

vioinnin paneeliin kutsuttiin 2004 jo edelliseen 

arviointiin osallistunut tietopalvelu- ja tietohallin-

tojohtaja Hans Geleijnse Hollannista, Teknillisen 

Korkeakoulun ylikirjastonhoitaja (emerita) Sinik-

ka Koskiala sekä Ruotsin kansalliskirjaston johtaja 

Gunnar Sahlin, joka oli johtanut Tukholman yli-

opiston kirjastoa vuoteen 2003 saakka. Arvioinnin 

ohjausryhmää johti vararehtori Hannele Niemi.980 

Arviointipaneeli katsoi raportissaan Follow-up 

Evaluation of Library and Information Services 

(2004) yliopiston edenneen hyvin keskeisissä ke-

hittämiskohteissaan. Digitaalisten lisenssien määrä 

ja saatavuus oli kasvanut. HYK:n kansallisten ja 

onnistuakseen muutosten hallinnassa? Digitaalinen 

murros oli nopeasti etenemässä. Kymmenkohtainen 

suosituslista koski erityisesti kansallisia tehtäviä, 

johtamisjärjestelmää, tiloja ja henkilöstöä. Edel-

lisillä vuosikymmenillä oli jäänyt ratkaisematta 

kysymys HYK:n rooleista yliopiston pääkirjasto-

na ja kansalliskirjastona. Kansalliskirjastorooli oli 

korostumassa. Paneeli esitti selvitystä siitä, tulisi-

ko kansalliskirjaston olla jatkossa osa yliopistoa 

vai muodostaa erillinen opetusministeriön alainen 

organisaatio. Paneeli nosti myös esille kampus-, 

tiedekunta- ja laitoskirjastojen hallinnollisen ha-

janaisuuden, jonka haittojen se katsoi korostuvan 

tietoympäristön nopeasti muuttuessa. Esityksen 

koordinoivan johtamisen lisäämisestä saattoi teh-

dä vain ulkopuolelta tuleva asiantuntijataho, sillä 

yliopiston sisällä oli edelleen muistissa jännitteisiin 

päättyneet pyrkimykset yhdistää kirjastolaitosta 

1970-luvulla. 

Paneeli suositti keskustakampuksen tiede-

kunnille vaihtoehtoisia skenaarioita kirjastotilojen 

ja -kustannusten hallintaan. Kymmenen vuoden 

aikaperspektiivi nosti esille kriittisiä henkilös-

tökysymyksiä, jotka liittyivät erityisesti suuriin 

ikäluokkiin. Kansalliskirjaston henkilöstöstä nel-

jännes ja kampus- ja tiedekuntakirjastoista noin 

kolmannes oli eläköitymässä. Myös uusien palve-

lujen osaamisessa oli puutteita. Näköpiirissä ole-

van muutokset edellyttivät koko kirjastolaitoksen 

henkilöstörakenteen ja osaamisen suunnittelua. 

Paneeli näki yliopiston kirjastolaitoksella useita 

kehittämistarpeita, jotka koskivat tietoaineistoja, 

erityisesti digitaalisten tietovarantojen hankintaa 

ja rahoitusmallien kehittämistä, laadunarviointia, 

palvelujen keskittämistä, informaatiolukutaidon 

opetusta ja kirjastoluetteloiden konvertointihank-

keiden loppuun saattamista. Panelistit suosittivat 

myös seuranta-arviointia muutaman vuoden päästä 

kehittämistoimien evaluoimiseksi.978
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HYK:n valtakunnallinen vastuu laajenee 

Arviointipaneelin tehtäviin ei sinällään kuulunut 

valtakunnallisten tehtävien eikä HYK:n arviointi. 

HYK oli kuitenkin osa kirjastolaitoksen kokonai-

suutta.Paneelisuosittiselkeääprofilointiakansal-

liskirjastotehtäviin ja yliopistoa palveleviin tehtäviin. 

Tämän tuli näkyä niin johtamisessa, rahoitusmal-

leissa kuin myös palveluissa. Lisääntyneet ja jatku-

vasti lisääntyvät kansalliset vastuut sekä uudenlaiset 

rahoitusmallit edellyttivät rakenteiden pohtimis-

ta. Uudelleen keskusteluun nousi jo 1970-luvulla 

esitetty kysymys kansalliskirjaston asemasta yli-

opiston yhteydessä tai opetusministeriön alaisena 

erillisorganisaationa.982 

yliopistotehtävien selkeyttäminen eteni: selvitysten 

parissa työskentelivät tuolloin sekä opetusministe-

riön nimeämä, että rehtorin asettama työryhmä. 

Keskustassa oli avattu Aleksandrian oppimiskeskus 

ja Kumpulassa kampuksen kirjasto. Humanistinen 

tiedekunta oli yhdistänyt kirjastojensa hallintoa ja 

tiloja. Arviointipaneeli ilmaisi tyytyväisyytensä 

siitä, että yliopisto oli perustanut tietopalvelujen 

kehittämisjohtajan määräaikaisen vakanssin, jonka 

tehtävänä oli katsoa kokonaisuuden etua ja kehittä-

mistarpeita. Kehittämistoimia tuli kuitenkin jatkaa 

ja vakiinnuttaa.981

Kansalliskirjaston avainhenkilöt ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm ja hallintopäällikkö Dorrit Gustafsson yliopis-
ton kirjastojen kesäjuhlassa 2002. Kuvaaja: Eero Piirainen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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kirjastopalvelujen koordinointiyksikön työnjakoa 

varten sekä luonnoksen palvelusopimusmallista.988

Ministeriön asettaman kansalliskirjastotyö-

ryhmän esitykseen (2006) sisältyivät yliopistolain 

ja -asetuksen muutokset, jotka tarvittiin kansal-

listen tehtävien laajentuessa ja nimen muuttuessa 

Kansalliskirjastoksi. Valmistelun pohjalta luotiin 

neuvottelujärjestelmä kansallisten tehtävien ja yli-

opistotehtävien rahoittamiseksi.989 Yliopiston sisäi-

sen työryhmän muistio Kansalliskirjasto Helsingin 

yliopiston erillislaitoksena luovutettiin rehtori Nii-

niluodolle toukokuun lopussa 2006.990 Tasavallan 

presidentti allekirjoitti 29. kesäkuuta 2006 Lain 

yliopistolain pykälän 25 sekä johtokuntaa koskevan 

pykälän 25a muutoksista. Selvitystyö päätöksineen 

antoi puitteet Helsingin yliopiston, Kansalliskirjas-

ton ja yliopiston kirjastojen suhteiden määrittelylle 

ja palvelusopimukseen perustuvalle rahoitukselle.

Tiedekuntien kirjastopalvelujen 
koordinoiva kehittäminen vakiintuu  

Kansainvälisen paneelin esitys tiedekuntien kirjas-

topalvelujen koordinoivasta johtajasta osoittautui 

herkäksi aiheeksi. Palautteessa kysyttiin, mihin 

tarvittaisiin koordinoivaa johtajaa, kun vararehto-

ri johti kirjastotoimikuntaa ja kirjastoilla oli omat 

johtajansa. Muun muassa matemaattis-luonnon-

tieteellisen tiedekunnan dekaani Mauno Kosonen 

kysyi: ”kenen intressiä ajamaan uutta johtajaa tar-

vittaisiin ja mitä hän tekisi palkkansa eteen kam-

puskirjastojen hyväksi. Ketä tällainen johtaja joh-

taisi?” Osa dekaaneista ja henkilökunnasta kannatti 

suunnittelijatasoisen viran perustamista tukemaan 

kirjastonjohtajien työtä. Huolta herättivät erityisesti 

päätösvaltaan liittyvät kysymykset. Myös kirjaston-

johtajat olivat valmiita uuden viran sijasta jakamaan 

johtamistehtävää keskuudessaan.991 

Opetusministeriö asetti Kansalliskirjastotyö-

ryhmän 2002 selvittämään toimialan laajentamista 

yliopistokirjastojen lisäksi yleisten kirjastojen, am-

mattikorkeakoulukirjastojen ja erikoiskirjastojen 

palveluihin. Työryhmä esitti nimen muutosta Kan-

salliskirjastoksi mutta kirjaston säilymistä yliopiston 

yhteydessä. Tehtävistä ja johtokunnasta tuli säätää 

yliopistolaissa ja -asetuksessa.983 Helsingin yliopisto 

suhtautui omassa lausunnossaan myönteisesti esi-

tyksiin mutta piti valitettavana, että Kansalliskir-

jaston rahoituksen selkiyttäminen jäi puolitiehen. 

Yliopisto ei myöskään hyväksynyt esitystä, jonka 

mukaan johtokunnan puheenjohtajan valinta tulisi 

rajata opetusministeriön esittämiin henkilöihin.984

Vuonna 2003 opetusministeriö asetti seuranta-

ryhmän ohjaamaan ja valmistelemaan HYK:n toimi-

alan laajentamista. Kyseisessä ryhmässä Helsingin 

yliopiston edustajina olivat vararehtori Hannele 

Niemi ja hallintojohtaja Kari Suokko (1946–2020) 

sekä Kansalliskirjaston edustajina ylikirjastonhoita-

ja Kai Ekholm ja hallintopäällikkö Dorrit Gustafsson 

(1954–2016).985 

Opetusministeriön seurantaryhmän rinnalla 

työskenteli rehtori Ilkka Niiniluodon asettama ja 

Kari Suokon johtama tukiryhmä, jonka tuli sekä täs-

mentää kansalliskirjaston yliopistolle antamat pal-

velut, että niitä koskevat sopimus- ja raportointime-

nettelyt. Sen tuli valmistella toiminnanohjaukseen 

liittyviä tai muutoin Helsingin yliopiston kannalta 

keskeisiä kysymyksiä.986 Kirjastojen tietotekninen 

toimintaympäristö edellytti työnjaon määrittelyä.987 

Selvitysmieheksi kutsuttu lehtori Heikki Lokki 

suositti selkeää työnjakoa, jossa Kansalliskirjas-

to vastaisi valtakunnallisista tehtävistä, yliopiston 

perustama kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 

yliopistotason tehtävistä ja kampusten kirjastot 

eri tieteenalojen palveluista. Kirjastonjohtaja Heli 

Myllyksen johtamat kaksi työryhmää valmisteli-

vat pelisääntöjä HYK:n, kampusten kirjastojen ja 
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näkökulman kirjastolaitokseen. Kysymyksen esittäjä 

kutsuttiin arviointipaneelin jäseneksi.994 

Konsistori teki elokuussa 2001 ensimmäiset kir-

jastolaitosta koskevat linjaukset kirjastotoimikun-

nan valmistelun pohjalta. Eniten keskustelua herätti 

kampus- ja tiedekuntakirjastoja koordinoivan tieto-

palvelujen kehittämisjohtajan viran perustaminen. 

Kirjastotoimikunnan esityksen mukaan johtajan 

tärkeimpänä tehtävänä oli keskitettyjen tukipalve-

lujen tarjoaminen kirjastoille, minkä lisäksi hänen 

tuli toimia keskushallinnossa esittelevänä virka-

miehenä, vastata yliopiston elektronisen kirjaston 

kehittämisestä ja koordinoida kirjastojen yhteistä 

tiedotusta.995 Kirjastotoimikunnan puheenjohtaja 

vararehtori Sollamo siteerasi humanistiprofessorin 

ja lääketiedettä edustavan rehtorin välistä keskuste-

lua kirjoituksessaan: ”Dekaani Fred Karlsson viittasi 

tunnettuun metaforaan kirjastoista yliopiston sydä-

menä ja vaati varovaisuutta, kun sydämen kanssa 

operoidaan. Siihen rehtori (Kari Raivio) heitti, että 

jos sydänleikkausta tarvitaan, niin ainakin hän 

toivoisi leikkaajaksi pätevää sydänkirurgia.” Viran 

perustamisesta käydyn äänestyksen tulos oli 15–8.996 

Uusi määräaikainen virka sai tuekseen vain 

kahden kolmasosan kannatukseen. Tulos heijasti 

kirjastojen ja tiedekuntien eriäviä näkemyksiä, jotka 

säilyivät samansuuntaisina kaikissa 2000-luvulla 

annetuissa lausunnoissa ja äänestyspäätöksissä. 

Koordinoivan johtajan määräaikaiseen virkaan 

kohdistui ristiriitaisia paineita. Tiedekunnat ja 

kirjastonjohtajat olivat sitoutuneet kehittämään 

johtamiaan kampuskirjastoja ja keskustakampuk-

sella tiedekuntakirjastoja. Tiedekuntia huoletti 

keskushallinnon lisääntyminen. Kirjastonjohta-

jien ja koordinoivan johtajan rooleissa oli aluksi 

epäselvyyksiä. Kansalliskirjastossa nähtiin uuden 

yksikön kilpailevan kirjastoresursseista. Hallinto-

virastossa, jonne johtajan virka sijoitettiin, se puo-

lestaan nähtiin käenpoikana viraston resursseja 

Yliopiston johdon kannalta tilanne näytti kui-

tenkin erilaiselta kuin kampusten ja tiedekuntien 

näkökulmasta. Vararehtori Sollamo piti kohtuut-

tomana odottaa, että vararehtori voisi käytännössä 

vastata kirjastojen kehittämisestä muiden vastui-

densa ohella. Yliopiston tulevaisuusstrategia edel-

lytti kokonaisvaltaisia uudistuksia yliopiston kir-

jastolaitoksessa, eivätkä kirjastokohtaiset ratkaisut 

enää tulevaisuudessa olleet riittävän tehokkaita.992 

Kysymys uudesta johtotehtävästä jakoi vahvasti 

mielipiteitä. On syytä pysähtyä kysymykseen: mik-

si kansainvälinen arviointiryhmä piti kokonaisuu-

den johtamista eräänä tärkeimmistä esityksistään 

yliopistolle? Keskeinen syy oli näköpiirissä ollut 

tietoympäristön murros tavalla, jonka nähtiin vaa-

tivan kokonaisuuden johtamista. Muuttuva kirjas-

totyö edellytti henkilöstöltä uudenlaista osaamista, 

työnjakoa ja henkilöstörakennetta, johon suurten 

ikäluokkien eläköityminen antaisi mahdollisuuk-

sia. Niiden toteuttaminen olisi kuitenkin hanka-

laa, mikäli kukin tiedekunta toteuttaisi muutokset 

erillisinä. Digitaalisen julkaisemisen alkava murros 

vaikutti kirjastoihin laaja-alaisemmin kuin mikään 

muu aiempi muutosvaihe, sillä murros koski niiden 

ydinpalvelua. Kokoelmien omistamisen sijasta oltiin 

siirtymässä käyttöoikeuksiin. Erillisjulkaisujen os-

tamisen sijasta laajojen lehtipakettien lisensseistä 

neuvoteltiin konsortioina, ei yksittäisinä kirjastoina. 

Rahoitusmallit, kirjastojen työtehtävät ja käyttäjien 

toiminta olivat muuttumassa tavalla, jonka enna-

kointi oli vaikeaa.993 

Kirjastojen johtamisongelma tiivistyi kysymyk-

seen: ”Kuka vastaa Helsingin yliopiston kirjastojen 

kehittämisestä?” Kysymyksen teki perinteikkään 

Lundin yliopiston ylikirjastonhoitaja Göran Gellers-

tam kirjastoarviointia valmistelevassa seminaarissa. 

Suora kysymys oli silmiä avaava, sillä siihen ei osattu 

vastata. Se avasi myös yliopiston johdolle uuden 
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opettivat arvostamaan yliopiston jännitteistä koko-

naisuutta ja kirjastojen palvelutehtävää.999 Sinikaran 

väitöskirjassa (2007)1000 on pohdittu kokemuksia 

johtajuudesta muutostilanteissa. Muutokset kosket-

tivat niin henkilökuntaa kuin johtajia, niin muutok-

sista vastuussa olevia kuin niihin joutuvia. Seuraava 

muistiinpano on tutkimuspäiväkirjasta uuden johta-

mistehtävän alku taipaleelta. ”Olen tänä syksynä kuin 

käynyt meren pohjassa, painunut vähä vähältä alas, 

jossa on ihan yksin, vesimassat puristavat, on pi-

meää, eikä tiedä, pääseekö enää ylös. Kuin sukellus-

vene, joka haaksirikkoutuu. Nyt on väliin tunne, että 

on hitaasti nousemassa pohjalta ylöspäin. Vähän 

kerrassaan alkaa näkyä valoakin. Ei enää ihan koko 

aikaa vain purista.”1001 Jännitteitä uuteen tehtävään 

toivat kirjastolaitoksen ristipaineet. Käynnissä oli 

kaksi rinnakkaista muutosprosessia. Tiedekuntien ja 

kampusten kirjastot priorisoivat luonnollisesti omia 

kehysyhteisöjään. Kampuskirjastoja johtavien tuli 

muodostaa aiemmista erilaisista toimintakulttuureista 

kampuskirjastonsa työyhteisö. Koordinoivan johtajan 

tehtävänä oli puolestaan yhtenäistää ja uudistaa 

koko kirjasto laitosta. Yhtenäistämistavoitteet 

koettiin toisinaan vastakkaisina kirjastojen omille 

kehittämistarpeille.1002 

Kansainvälisen seuranta-arvioinnin suosittama-

na virka vakinaistettiin. Tietopalvelujen kehittämis-

johtajan viran nimike muutettiin muotoon tieto- ja 

kirjastopalvelujohtaja.1003 Rehtori Ilkka Niiniluoto 

nimitti tieto- ja kirjastopalvelujohtajan virkaan 

1.1.2005 lukien TL, HuK Kaisa Sinikaran. Sinika-

ralla oli yliopistollinen jatkotutkinto, kansainvälistä 

yhteistyökokemusta ja julkaisutoimintaa. Sinikaran 

monipuolinen kokemus haettavana olevan viran 

alalta ja erityisesti Helsingin yliopiston kirjastoista 

nähtiin ansiona.1004 

jaettaessa. Yliopiston johto puolestaan halusi no-

peuttaa organisaatiomuutoksia. 

Konsistorin päätös oli kuitenkin käänteentekevä. 

Yliopisto valtuutti kirjastojen kehittämisvastuun 

henkilötasolla nimetylle viranhaltijalle aiempien 

komiteoiden sijasta. 1990-luvulla kirjastojen kehit-

tämistä oli vauhdittanut vararehtorin nimeäminen 

kirjastotoimikunnan puheenjohtajaksi. 2000-luvul-

la tarvittiin kehittämistoimien kokopäiväistä johta-

mista. Määräaikainen virka sijoitettiin hallintovi-

rastoon hallintojohtajan alaisuuteen, mikä rinnasti 

kirjastopalvelut yliopistotason talous-, henkilöstö-, 

tila- ja IT-toimialojen johtamiseen. Kirjastotoimi-

kunnan esittelytehtävien vuoksi työhön kuului tiivis 

yhteistyö toimikuntaa johtavan vararehtorin kanssa. 

Kirjastoasioiden käsittely yliopiston johtoryhmässä 

ja konsistorissa arkipäiväistyi, mikä osaltaan lisä-

si yliopistopäättäjien ymmärrystä tietoympäristön 

murroksen vaikutuksesta kirjastopalveluihin.  

Tietopalvelujen kehittämisjohtajan viran hakuil-

moituksessa on nähtävissä uuteen virkaan kohdis-

tuvia odotuksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon 

lisäksi viran menestyksellisen hoitamisen katsot-

tiin edellyttävän perehtyneisyyttä tehtäväalaan 

ja erityisesti uusimman tietoteknologian tai mo-

dernin tietopalvelun kehityksen tuntemista, hyvää 

kokemusta johtamistehtävistä sekä innovatiivista 

kehittämisotetta. Tämän lisäksi lisensiaatin- tai toh-

torintutkinto, hyvä tiedeyhteisön tuntemus sekä 

kielitaito katsottiin eduksi. Uutta virkaa haki kuusi 

henkilöä.997 

Määräaikaiseen virkaan valittiin TL Kaisa Si-

nikara maaliskuusta 2002 alkaen.998 Sinikara oli 

johtanut Opiskelijakirjastoa yli 10 vuotta ja toiminut 

sitä ennen muissa kirjastotehtävissä, tutkijana, tun-

tiopettajana ja hallintotehtävissä. Hän arvioi, että 

työn aloittamista helpottivat yliopiston kirjasto-, 

opetushallinto- ja opetustehtävistä saatu kokemus 

ja verkostot yli tiedekunta- ja sektorirajojen. Ne 
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ja muutoksista tiedottamista. Yhteisen tekemisen 

innostunutta pohjavirettä tukivat yliopiston myön-

tämä erillisrahoitus e-hankintoihin ja informaatikon 

mahdollisuus erikoistua digitaalisten aineistojen 

hallintaan.1008 Kirjastolaitoksen ensimmäinen yh-

teinen vuosikertomus 2003 julkaistiin suomeksi 

ja englanniksi. Vastaava vuosikertomus julkaistiin 

vuosittain 2004–2009.1009 

Kampusten kirjastot alkoivat kehittää e-lehti-

tietokantoja verkkolehtien haettavuuden tueksi jo 

2000-luvun alussa. Viikkiin, Meilahteen ja Kumpu-

laan luotiin erilliset lehtitietokannat, jotka yhdistet-

tiin yhteiseksi ejournals-tietokannaksi. Tietokannan 

vastuuhenkilö tietotekniikka-asiantuntija Teemu 

Nuutinen Kumpulan tiedekirjastosta nimettiin 

koordinointiyksikössä kirjastolaitoksen tiedonha-

kuportaalin suunnittelijaksi. Koordinointiyksikön 

vastuulla olevan rahoituksen kasvaessa talousasioita 

valmisteli aluksi TK Ari Kotonen teologisen tiede-

kunnan kirjastosta, sen jälkeen talousalan tehtäviin 

kouluttautunut Pirkko Tokat Viikin tiedekirjastos-

ta. Alkuvaiheessa jopa menoja ja tuloja koskevien 

perustietojen yhtenäistäminen oli työlästä, sillä eri 

kirjastojen talousasioita hoidettiin pääosin kunkin 

tiedekunnan hallintoyksikössä erilaisin tarpein ja 

ratkaisuin. Myös kirjastojen henkilöstökoulutus 

vahvistui hallintoviraston sisäisin siirroin koulu-

tussuunnittelija Sirkku Liukkosen työpanoksen 

myötä.1010

Työnjako pieneen koordinointiyksikköön keski-

tettävien yhteisten palvelujen ja kampuksilla hoidet-

tavien kirjastopalvelujen kesken selkeytyi vähitellen. 

Toimintokohtaisista työryhmistä (muun muassa 

e-kirjasto, e-teknologia, viestintä, henkilöstöstrate-

gia) tuli yhdessä oppimisen ja yhteisten periaatteiden 

kehittämisfoorumeita. Kirjastonjohtajat valitsivat 

oman ryhmänsä puheenjohtajan keskuudestaan; 

koordinoiva johtaja oli ryhmän esittelevä jäsen. 

Palveluja keskitetään hallintoviraston 
koordinointiyksikköön 

Digitaalisten lisenssien määrä kasvoi nopeasti vuon-

na 2000 perustetun kansallisen FinELIb-palvelun 

tuella. Helsingin yliopistolla oli jo seuraavana vuon-

na käytettävissään 35 eri alojen elektronista aineis-

toa. Verkkolehtiä oli käytössä yhteensä noin 6 000, 

tietokantoja, hakuteoksia ja sanakirjoja yhteensä 

noin 100. Uusia tarpeita ja tarjouksia tuli käsitte-

lyyn. Rahoitusta pyrittiin kokoamaan kirjastojen 

omista hankintavaroista.1005 

Paine kokopäivätoimiseen lisensioitujen verk-

kojulkaisujen hallinnointiin lisääntyi. Tarkoituk-

senmukaiselta näytti työn keskittäminen hallin-

tovirastoon. Vuoden 2002 lopulla rehtori myönsi 

rahoituksen informaatikon määräaikaiseen vakans-

siin, jonka tehtäväksi tulivat digitaalisten lisenssien 

hallintaan liittyvät tehtävät. Tietoverkon kautta käy-

tettävät lehdet eivät muuttaneet vain kirjastoteh-

täviä, vaan ne edellyttivät käyttäjiltä uusia tapoja 

artikkelien hakuun ja käyttöön. Tarvittiin uuden-

laista tukea käyttäjille: hakuportaalin soveltamista 

yliopistoa varten ja sen tietoteknistä tukea, yhteistä 

viestintää, verkkosivustoja ja ohjeistusta. Kirjastojen 

verkkoviestinnän yhtenäistäminen ja kehittämi-

nen alkoivat hankerahoituksen turvin sen jälkeen, 

kun kirjastot olivat turhaan yrittäneet hoitaa sitä 

ryhmätyönä. Ensimmäisiin keskitettyihin tehtäviin 

valittiin FM Marja Hirn käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan kirjastosta ja ETM Tiina Äärilä Viikin 

tiedekirjastosta.1006 He saivat tuekseen kirjastojen 

asiantuntijoista kootut työryhmät e-kirjaston ja vies-

tinnän kehittämissuunnitelmien valmisteluun.1007

Informaatikon tehtävään valittu Marja Hirn on 

kuvannut e-kirjastoryhmän työskentelyä opintopii-

rinä, jossa yhdessä selviteltiin painettujen tilausten 

muuttamista e-lehtien lisensiointiin, laskettiin kus-

tannuksia, opeteltiin uusien aineistojen ylläpitoa 
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jääneen liian vähäiselle huomiolle, kun taas hallinto-

virastossa sijaitsevan kirjastopalvelujen koordinoin-

tiyksikön tehtävät korostuivat. Hallinnollisen vallan 

ei haluttu liiaksi keskittyvän koordinointiyksikköön. 

Lausunnoissa muistutettiin, että kirjastohenkilöstö 

oli tiedekuntien henkilöstöä, mistä syystä henkilös-

töä koskeva päätösvalta oli tiedekunnissa.1013 

Koordinointiyksikköön keskitetyt tehtävät 

vakinaistettiin seuranta-arvioinnissa saadun pa-

lautteen pohjalta; kaikissa oli jo määräaikainen 

vastuuhenkilö. Näitä olivat e-aineistojen informaa-

tikon, viestintäsuunnittelijan, talousasioita hoitavan 

projektisihteerin ja Nelli-portaalista vastaavan tie-

totekniikkasuunnittelijan vakanssit. Kirjastopal-

velujen koordinointiyksikön asema vahvistettiin 

Kirjastotoimikunnan valmistelemat kehittä-

mislinjaukset kaudelle 2004–2006 saivat nimen 

Helsingin yliopiston kirjastot, tulevaisuuden tekijän 

kumppani (2003). Nimellä havainnollistettiin sekä 

suuntaamista tietoympäristön uusiin vaatimuk-

siin, että kirjastojen valmiutta ottaa kumppaneina 

huomioon tiedeyhteisön tarpeet. Helsingin yliopis-

ton kirjastolaitosta tuli kehittää kahtena suurena 

kokonaisuutena, Kansalliskirjastona ja Helsingin 

yliopiston kirjastoina.1011 

Tiedekunnat, erillislaitokset ja järjestöt pitivät 

lausunnoissaan seuranta-arvioinnin1012 pohjalta laa-

dittua toimenpideohjelmaa pääosin hyväksyttävänä. 

Tyytymättömyyttä herätti kuitenkin se, että kam-

pus- ja tiedekuntakirjastojen kehityksen katsottiin 

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön suunnitteluseminaari elokuussa 2007 Tvärminnen eläintieteellisellä 
asemalla. Kuvassa vasemmalta Pirkko Tokat, Veera Ristikartano, Marja Hirn (edessä), Teemu Nuutinen, Tiina 
Äärilä, Kaisa Sinikara ja Sirkku Liukkonen. Kuva: Nicola Nykopp. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Valmistelun johto ja tiedekuntien 
keskeisyys

Kansalliskirjaston nimi ja toimialan laajennus 

vahvistettiin yliopistolain muutoksella kesäkuussa 

2006. Tiedekuntien kirjastopalvelujen koordinointi 

vakinaistettiin 2005, mikä osaltaan vauhditti hen-

kilöstöön, rahoitukseen, johtamiseen ja hallintoon 

kohdistuvaa suunnittelua. Keskustakampuksen 

tilasuunnittelu eteni. Hankerahoituksen tuella ke-

hitettiin verkkoympäristöön tarvittavia yhteisiä pal-

veluja. Henkilöstö- ja tilasuunnittelua on käsitelty 

tarkemmin asianomaisissa pääluvuissa. 

Kirjastotoimikunta (vuodesta 2004 alkaen kir-

jasto- ja tietopalvelutoimikunta) oli toiminta-aika-

naan yliopiston kirjastolaitoksen keskeinen toimie-

lin. Erityisen tärkeä sen rooli kirjastokehityksen 

ohjausryhmänä oli 1990–2000-luvuilla, jolloin se 

asetti ja arvioi selvitysryhmiä ja teki lukuisia esi-

tyksiä konsistorille. Kirjasto- ja tietopalvelutoimi-

kunnan puheenjohtajuudesta vastasivat vararehtorit 

Arto Mustajoki, Raija Sollamo, Hannele Niemi ja 

Ulla-Maija Forsberg vuosina 1993–2009, jolloin 

muutokset seurasivat toistaan. Vararehtori Mustajo-

en johdolla kirjastojen kehittäminen sitoutui osaksi 

yliopiston strategista suunnittelua, ja ensimmäinen 

kirjastostrategia hyväksyttiin 1998. Hänen kaudel-

laan alkoi kampuskirjastojen suunnittelu, Luonnon-

tieteiden kirjasto siirrettiin HYK:sta tiedekuntaan 

ja Opiskelijakirjastosta tuli erillislaitos. Päätös en-

simmäisen kampuskirjaston perustamisesta tehtiin 

vuoden 1998 lopulla vararehtori Sollamon kaudella. 

Kampuskirjastojen perustaminen jatkui Viikin ja 

Kumpulan kampuksilla. Myös humanistinen tie-

dekunta perusti tiedekuntakirjaston. Sollamon joh-

dolla toteutettiin kansainvälinen kirjastoarviointi, 

kansallisten ja yliopistokirjastotehtävien työnja-

ko selkeytyi ja yliopisto perusti kirjastopalveluja 

koordinoivan johtajan viran aluksi määräaikaisena. 

konsistorin 14.12.2005 hyväksymässä hallintovi-

raston johtosäännössä.1014 Hallintojohtajan alaisena 

yksikkö rinnastui hallintoviraston koko yliopistoa 

koskeviin toimialoihin. Sen tehtävistä määrättiin 

työjärjestyksellä. Yksikkö raportoi toiminnastaan 

sekä hallintojohtajalle että kirjasto- ja tietopalve-

lutoimikunnalle. Kirjastopalvelujen koordinointi-

yksikön rahoituksesta päätti hallintojohtaja osana 

hallintoviraston toiminnanohjausta.1015 

Johtamisjärjestelmä, talous 
ja henkilöstö selvitysten 
kohteina 2005–2009
Kirjastoselvitysten jatkuvuudessa 2000-lukua voi-

taisiin verrata 1970-lukuun, jota on käsitelty aiem-

min. Erot olivat kuitenkin merkittäviä. Toimintaym-

päristössä korostuivat tavoite- ja tulosjohtamisen 

esille nostamat talouteen ja tehokkuuteen liittyvät 

kysymykset. Kampusten rakentaminen avasi tiede-

kunnille ja kirjastoille uusia mahdollisuuksia, joita 

1970-luvulla ei ollut. Tietoympäristön verkkokehitys 

vaikutti sekä tietoaineistojen käyttöön, että kirjasto-

työhön. Digitaalisten aineistojen hankintakonsortiot 

alkoivat muuttaa rahoitusmalleja entistä keskite-

tymmiksi. Näköpiirissä oli suurten ikäluokkien 

eläköityminen, mikä periaatteessa antoi mahdolli-

suuden muuttaa henkilöstörakennetta vastaamaan 

kirjastotyön muutoksia. Henkilöstöpäätökset olivat 

kuitenkin riippuvaisia eri tiedekuntien painotuksis-

ta. Monitahoinen käymistila edellytti henkilöstöä, 

taloutta, tiloja ja organisaatiota koskevaa suunnitte-

lua. Merkittävä ero 1970-lukuun verrattuna oli, että 

yliopiston ja tiedekuntien johdolla oli aktiivinen rooli 

valmistelussa. Vakiinnuttaessaan koordinoivan joh-

tajan viran ja pienen koordinointiyksikön yliopisto 

antoi selvitystyöhön valtuuksia ja välineitä.   
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Heli Myllys (Maatalouskirjasto, vuodesta 1999 Vii-

kin tiedekirjasto). Professorikunnasta pitkäaikaisin 

jäsen oli professori Eero Puolanne maatalous-metsä-

tieteellisestä tiedekunnasta. Kolme kautta toimikun-

nassa työskentelivät kemian professori Pekka Hirs-

järvi (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), 

Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori Maarit 

Kaimio (humanistinen tiedekunta) ja kasvatustie-

teen apulaisprofessori Erkki Komulainen. Tavalli-

simmin professorit osallistuivat yhden kolmivuotis-

kauden toimikunnan työskentelyyn. Kahden kauden 

ajan jäseninä toimineita oli kuitenkin useita, muun 

muassa varadekaani Heikki Saarinen matemaat-

tis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja dekaani 

Matti Tikkanen lääketieteellisestä tiedekunnasta.1016 

Kirjastotoimikunnan työskentelyä tehosti 

2000-luvulla esittelijän määrääminen. Tieto- ja 

kirjastopalvelujohtajalla oli valmistelu-, esittely- ja 

Vararehtori Niemen kaudella koordinointitehtävät 

vakinaistettiin, toteutettiin mittava määrä rakentei-

den selvityksiä ja suunnitelmia, ja konsistori päätti 

kampus- ja tiedekuntakirjastojen yhdistämisestä 

Helsingin yliopiston kirjastoksi. Vararehtori Niemen 

kaudella käynnistyi myös keskustakampuksen kir-

jaston ja yliopiston uuden pääkirjaston suunnitte-

lu. Seuraavan vararehtorin, Ulla-Maija Forsbergin 

kaudella nähtiin mittavan suunnittelukauden tulok-

sia. Uuden Helsingin yliopiston kirjaston toiminta 

käynnistyi vuoden 2010 alusta lukien. Parin vuoden 

päästä avattiin uusi pääkirjasto Kaisa-talossa. 

Kirjastotoimikunnan työtä edisti jäsenten sitou-

tuneisuus tehtävään. Yhteensä viisi kautta toimi-

kunnan (1971–2009) jäseniä ovat olleet kirjaston-

hoitaja Eeva Kilhlberg (hammaslääketieteen laitos), 

kirjastonhoitaja, sittemmin kirjastonjohtaja Liisa 

Rajamäki (teologinen tiedekunta) ja kirjastonjohtaja 

Vuosina 2004–2006 toimineeseen kirjastotoimikuntaan kuuluivat takaa vasemmalta lukien Marja Hirn 
(sihteeri), Juhani Sipilä, Harri Ahonen, Arto Haapala, Dorrit Gustafsson, Hannele Fabritius, Eero Puolanne ja 
Heli Myllys. Edessä vasemmalta Liisa Rajamäki, Ismo Virtanen, Hannele Niemi (puheenjohtaja), Kaisa Sini-
kara (esittelijä) ja Marja-Liisa Seppänen. Kuvaaja: Jussi Omaheimo. Kuvalähde: Helsingin yliopiston kirjasto.
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kehittämiseen kuvastaa hyvin se, että rehtori Ilkka 

Niiniluodon johtoryhmä käsitteli niitä pelkästään 

vuosina 2004–2006 lähes kahdessakymmenessä 

kokouksessaan.1019

Organisaatio- ja henkilöstösuunnittelun koh-

distuminen tiedekuntien päätösvallassa olevaan 

infrastruktuuriin edellytti tiedekuntien johdon, 

kirjastonjohtajien ja -henkilöstön aktiivista osal-

listumista.1020 Myös yliopiston opettajien ja opiske-

lijoiden asiantuntemusta tarvittiin. Selvitysryhmiä 

johtivat yleensä vararehtori, dekaanit taikka kir-

jastoasioihin syvällisesti perehtyneet professorit. 

Erityisen paljon aikaansa ja asiantuntemustaan an-

toivat valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu 

päätösten toimeenpanovastuu kirjastoasioissa 

vuosina 2002–2009.1017 Kirjastopalvelujen koor-

dinointiyksikkö toimi selvitysten ja suunnittelun 

toteuttajana.1018 Toimikunta lakkautettiin vuoden 

2009 lopulla, kun uudelle Helsingin yliopiston kir-

jastolle nimitettiin johtokunta seuraavan vuoden 

alusta lukien. 

Hallintojohtaja Kari Suokko huolehti osaltaan 

siitä, että myös rehtorin johtoryhmä paneutui tois-

tuvasti kirjastoasioihin, että konsistori käsitteli 

päätöstä vaativat asiat, ja suunnittelu saattoi ede-

tä ajantasaisesti yliopiston johdon hyväksymänä 

ja kirjastopalvelujen kehittämisjohtajan esittele-

mänä. Yliopiston johdon perehtymistä kirjastojen 

Dekaani Hannu Niemi johti muun muassa oppimiskeskus Aleksandrian suunnitteluryhmän opintomatkaa 
Britannian uusiin oppimiskeskuksiin ja Oxfordin kirjastoihin vuonna 2001. Kuvassa vasemmalta Hannu Nie-
mi, Janne Sariola, isäntäväen edustaja, Pälvi Kaiponen, edessä monien suomalaisten kirjastoryhmien oppaa-
na toiminut Bodleianin henkilöstöjohtaja (emer.) Bill Clennell, hänen takanaan Ilkka Tuominen ja arkkitehdit 
Hannele Storgårds ja Eija Vuori. Kuva: Kaisa Sinikara. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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rahoituksesta päätti rehtori. Opiskelijakirjasto vas-

tasi maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa lukuun 

ottamatta kaikkien tiedekuntien kurssikirjapalve-

luista siihen saakka, kunnes palvelut resursseineen 

voitiin siirtää kampuskirjastojen perustamisen yh-

teydessä Kumpulaan ja Meilahteen.1023 Erillislai-

toksena Opiskelijakirjasto neuvotteli tiedekuntien 

kanssa kustannusten ja palvelujen vastaavuudesta. 

Neljä yliopistossa toimivaa kirjastoa oli 

1970–1980-luvuilla määrätty alojensa keskuskir-

jastoiksi. Niillä oli suhteellisesti parhaat henkilöstö-

resurssit, mikä antoi mahdollisuuksia muun muassa 

ottaa ensimmäisinä käyttöön tietotekniikkaa ja ke-

hittää informaatiopalveluja. Kansainvälisten tieto-

palvelujen solmukohtina ne pystyivät hyödyntämään 

verkostojen tukea ja koulutusta. Keskuskirjastojen 

asema muuttui, kun opetusministeriö otti käyttöön 

tulosperusteisen rahoitusmallin. Maatalous- ja Met-

säkirjastojen kokonaiskustannuksista neljännek-

sen katsottiin aiheutuvan yliopiston ulkopuolelle 

suuntautuvista palveluista; eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan kirjastopalveluista jopa lähes kolmas-

osan.1024 Työajanseurannan ja kustannuslaskennan 

käyttöönotto antoi keskuskirjastoille välineen 

Niemi ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 

professori Eero Puolanne, joka samoin oli toiminut 

monta vuotta dekaanin tehtävissä. Molemmilla pro-

fessoreilla oli useiden vuosien kokemus tiedekun-

tarajat ylittävän kirjastosuunnittelun haasteista ja 

onnistumisesta. Dekaani Niemi vaikutti puheenjoh-

tajana oppimiskeskus- ja kirjastosuunnitteluun niin 

keskustakampuksella kuin koko yliopiston tasolla, 

sekä Kansalliskirjaston johtokunnan puheenjohta-

jana. Professori Puolanteella oli merkittävä osuus 

Viikin kampuskirjaston suunnittelussa, kirjasto- ja 

tietopalvelutoimikunnan selvitysryhmien puheen-

johtajana ja Kansalliskirjaston johtokunnassa.1021 

Kirjastojen kustannukset ja 
rahoitusperiaatteet

Tulosjohtaminen vauhditti rahoitusperiaatteiden 

määrittelyä.1022 Tutkintojen hintoihin vaikuttavat 

välilliset kustannukset kohdennettiin tiedekunnille 

vuodesta 1997 alkaen. Havainnolliseksi kävi, etteivät 

tiedekunnat maksaneet vain omien kirjastojensa 

menoja, sillä ne olivat riippuvaisia myös HYK:n 

ja Opiskelijakirjaston kirjastopalveluista, joiden 
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kuVIo 4. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen toimintakulut 1985–2000. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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mikä korosti henkilöstösuunnittelun tarvetta: hen-

kilöstömenojen osuus oli 46 %, tilakustannusten 

26 %, aineistokulujen 21 %, ja muiden menojen osuus 

6 %. Tiedossa oli, että erityisesti digitaalisten ai-

neistojen hankintakustannukset nousivat vuosittain 

useita prosentteja. Tulosalueittain jaettuna yli puolet 

kustannuksista aiheutui tutkimuksen palveluista ja 

vajaa kolmannes opiskelua tukevista palveluista. Yh-

teiskunnallisten palvelujen osuus oli 13 prosenttia. 

Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelu-

jen menot kyseisen selvityksen mukaan katettiin 

2000-luvun puolivälissä useista eri rahoituslähteistä 

seuraavasti: 

• tiedekuntien suorasta budjettirahoituksesta 

kirjastoilleen

• tiedekunnille pääosin käytön perusteella tai 

bruttomäärärahojen suhteessa kohdennetuilla 

välillisillä kirjastokuluilla (Opiskelijakirjasto, 

osuus Kansalliskirjaston kustannuksista, kir-

jastopalvelujen koordinointiyksikön perus-

rahoitus, kirjastojen järjestelmäkulut)

• rahoituksella erillislaitoksilta (laskennallinen 

malli)

• yliopiston rahastojen rahoituksella (yliopis-

tollisten erityistehtävien tuki kirjastoille, e- 

aineistojen hankintatuki, yhteishankkeet)

• maksullisilla palveluilla (osalla kirjastoja oli 

sopimuksia muun muassa sektoritutkimus-

laitosten kanssa)

• yliopiston ulkopuolisella rahoituksella (pal-

velusopimukset, työministeriön rahoittamat 

palkat, hankkeet) 

• opetusministeriön valtakunnallisella e-han-

kintatuella, joka kanavoitiin FinELibin kautta.

Hyväksyessään kirjastojen yleiset rahoitusperiaat-

teet syyskuussa 2004 konsistori asetti tavoitteeksi 

korkeatasoisten eurooppalaisten yliopistojen kir-

jasto- ja tietopalvelutason, josta strateginen vastuu 

dokumentoida yliopiston kolmannen tehtävän, 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, aiheuttamia 

kustannuksia. Yliopisto rahoitti keskuskirjastojen 

toimintaa erillisellä määrärahalla vielä senkin jäl-

keen, kun valtioneuvoston päätös keskuskirjastoista 

purettiin 2003.1025 Palvelusopimuksiin perustuvaa 

yhteistyötä sektoritutkimuslaitosten kanssa käyn-

nistivät ensimmäisinä keskuskirjastot. 

Kirjastolaitoksen rahoitusperiaatteista tehtiin 

kokonaisselvitys vararehtori Hannele Niemen joh-

dolla vuosina 2003 ja 2004.1026 Selvityksessä otettiin 

huomioon tiedekuntien piirissä toimivat kirjastot, 

yliopiston rahoittama osuus HYK:n (sittemmin Kan-

salliskirjaston) menoista ja koordinointiyksikön hal-

linnoimat menot. Vertailutietoa pyydettiin koti- ja 

ulkomaisilta yliopistokirjastoilta. 

Yleiskuva Helsingin yliopiston kirjastojen toi-

mintamenojen kehityksestä vuosina 1985–2000 

on nähtävissä kuviossa 4. Toimintamenojen kehitys 

koko kaudella 1985–2016 on koottu liitteen 8 tauluk-

koon L8. Tilastot perustuvat kirjastojen ilmoittamiin 

tietoihin tieteellisten kirjastojen yhteistilastossa. 

Helsingin yliopiston tilinpidossa noin puolet kir-

jastokuluista oli HYK/Kansalliskirjaston menoja 

ja vastaavasti noin puolet tiedekuntien ja laitosten 

kirjastomenoja, jotka vuonna 2010 koottiin uuden 

Helsingin yliopiston kirjaston (HULib) toimintame-

noiksi. Helsingin yliopiston osuus Kansalliskirjaston 

budjettirahoituksesta määriteltiin kustannuslas-

kennan tuloksena noin 20 prosentiksi. Päätökset 

muusta budjettirahoituksesta jäivät opetusminis-

teriön vastuulle.

Yliopiston kirjastopalvelumenot 2002–2003 oli-

vat vajaat 20 miljoonaa euroa, kun mukaan lasket-

tiin se osuus HYK:n rahoituksesta, josta rehtori teki 

päätöksen.1027 Ilman HYK:n osuutta kirjastomenot 

olivat vuonna 2003 noin 17 miljoonaa euroa, josta 

paikallispalvelujen osuus oli 2/3 ja verkkopalvelujen 

1/3. Kustannusrakenne oli henkilöstöpainotteinen, 
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osuus oli vain 4,5 % ja lääketieteellisessä tiedekun-

nassa 5,1 % toimintamenoista. Keskustakampuksen 

tiedekuntien kirjastokulut olivat muita kampuksia 

suuremmat. Erot heijastivat sekä palvelujen keskit-

tämisen vaikutuksia, että kirjastopalvelujen keskei-

syyttä tiedekuntien toiminnassa. Kokonaiskuvan 

katsottiin hyödyttävän konsistorin ja tiedekuntien 

päätöksentekoa.1034 

Yliopiston johdon näkökulmasta tiedekuntien 

hallinnoimien kirjastojen yhdistäminen näytti ensi 

alkuun suhteellisen vaivattomalta prosessilta, kun-

han koordinoiva johtaminen oli saatu käyntiin.1035 

Tiedekuntien kannalta tilanne oli toinen. Useim-

milla tiedekunnilla oli vuosisatainen perinne omista 

kirjastoistaan. Kolmella kampuksella koettiin kirjas-

tojen yhdistämisen tulleen valmiiksi. Tarvittiinkin 

koko joukko selvityksiä, suunnitelmia, lausuntokier-

roksia ja päätöksiä, ennen kuin tiedekunnat olivat 

valmiita hyväksymään kirjastojaan koskevia uusia 

ratkaisuja. 

Professori Eero Puolanteen johtama työryh-

mä sai huhtikuussa 2006 tehtäväkseen selkiyttää 

kirjasto-organisaatiota johtamisen ja rahoituksen 

näkökulmista, pohtia keskitettyjen ja hajautettujen 

palvelujen kokonaisuutta sekä hahmottaa kirjasto-

laitokselle toimiva rahoitusmalli ja toimintaperiaat-

teet.1036 Puolanteen työryhmä pyrki laskennallisin 

perustein ennakoimaan tulevaa kustannuskehitystä: 

eniten näyttivät nousevan henkilöstö- ja aineisto-

kustannukset, joskin myös tilakustannusten osuus 

oli huomattavan suuri. Rakenteellisia muutoksia 

tarvittiin, jotta kokonaiskustannusten nousua voi-

taisiin hallita. Kirjastolaitoksen organisaatio koostui 

tuolloin kahdesta yhden tiedekunnan kampuskir-

jastosta, yhdestä neljän tiedekunnan ja kahden eril-

lislaitoksen yhteisestä kampuskirjastosta, kahdesta 

konsistorin alaisesta erillislaitoksesta, viidestä tiede-

kuntakirjastosta, muutamasta laitoskirjastosta sekä 

oli yliopiston johdolla. Kustannusten seuranta tuli 

entistä tärkeämmäksi tilastojen ja tunnuslukujen, 

samoin kuin kustannuslaskennan ja työajan seu-

rannan avulla.1028 

Uutena velvoitteena yliopiston tutkimus- ja ope-

tuserillislaitoksille tuli osallistuminen kirjastopalve-

lujen rahoittamiseen tiedekuntien ohella.1029 Vaikka 

kaikkien yksiköiden osallistuminen kustannuksiin 

hyväksyttiin periaatteessa, erillislaitokset arvoste-

livat sitä, ettei niillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa 

kustannusten tasoon.1030 Helsingin ulkopuolella 

toimivien erillislaitosten osalta tehtiin hybridirat-

kaisuja, joissa paikallispalvelut järjestettiin alueen 

kirjastojen kanssa mutta digitaalisen kirjaston pal-

velut saatiin Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 

kautta. Tällaisia olivat muun muassa Ruralia-ins-

tituutin Mikkelin ja Seinäjoen toimipisteet, joiden 

palveluista laadittiin erillisselvitykset.1031 

Rahoituspäätöksillä yliopisto ohjasi sittemmin 

kirjastoja kohti palvelujen keskittämistä. Keskitetty 

e-lisenssien hankintarahoitus hallinnoitiin kirjas-

topalvelujen koordinointiyksikössä. Vuonna 2006 

yliopistollisten tehtävien määräraha jaettiin uudel-

leen niin, että aiemmin eri kirjastoille jaetusta mää-

rärahasta 15 % osoitettiin koordinointiyksikölle.1032 

Määrärahalla korvattiin kirjastoille sitä työpanosta, 

jonka ne käyttivät koko kirjastolaitosta hyödyttävien 

tehtävien hoitamiseen.1033

Kirjastolaitoksen organisaatiosta kaksi 
vaihtoehtoa

Edellä mainittu ensimmäinen kokonaisselvitys 

kirjastolaitoksen rahoituksesta (2003–2004) nosti 

esille kirjastomenojen euromääräiset ja suhteelliset 

erot tiedekuntien välillä. Suhteellisesti suurimmat 

kirjastomenot olivat oikeustieteellisellä tiedekunnal-

la, jossa kirjastopalvelujen osuus toimintamenoista 

oli 14 %. Kumpulan ja Viikin kampuksilla vastaava 
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kampuksella, jossa oli jo kokemusta usean toimijan 

yhteisestä kirjastosta. 

Neljä tiedekuntaa (teologinen, lääketieteellinen, 

humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen) 

piti parhaana kampuskirjastomallia, jota kannatti-

vat myös seismologian laitos sekä henkilöstöjärjestöt 

JUKO ja HYHY. Matemaattis-luonnontieteellinen 

ja humanistinen tiedekunta pitivät tärkeänä säi-

lyttää kirjastoja koskevat päätökset hallinnassaan. 

Lääketieteellinen tiedekunta epäili tieteenalakoh-

taisen aineisto-, tieto- ja asiantuntijapalvelun on-

nistumista yhdistetyssä kirjastossa. Keskusjohtoisen 

henkilöstöhallinnon pelättiin johtavan asiantunti-

jahenkilöstön vähentymiseen kampuskirjastoissa ja 

kuihduttavan valtakunnallisesti merkittäviä erikois-

kirjastoja. Lääketieteellinen tiedekunta moitti ehdo-

tettua hallinto- ja johtamismallia byrokraattiseksi, 

eikä vakuuttunut yhteisen kirjaston paremmuudesta 

taloudellisuutta tai toiminnan laatua arvioitaessa.1038

Neutraalin kannanoton ilmaisivat molempien 

mallien etuja ja haasteita analysoiden valtiotieteel-

linen tiedekunta, fysiikan tutkimuslaitos, Kansal-

liskirjasto, Opiskelijakirjasto, Svenska social- och 

kommunalhögskolan sekä HYY ja keskustakam-

puksen kirjastotoimikunta.

Konsistori tekee sarjan 
päätöksiä kirjastolaitoksen 
rakenteesta 2006–2009 
Kirjastolaitoksen rakennetta ja henkilöstöä kos-

kevat esitykset olivat keskusteluasiana konsistorin 

kokouksessa toukokuussa 2006, jolloin organisaa-

tiota koskevaan kokonaisratkaisuun haluttiin jatko-

valmistelua. Kokouksessaan 16.8.2006 konsistori 

hyväksyi yleislinjauksena kirjastolaitoksen raken-

teellisen kehittämisen kohti yhtenäistä toiminta-

mallia ja kirjastolaitoksen yhteisten toimintojen 

hallintovirastossa sijaitsevasta kirjastopalvelujen 

koordinointiyksiköstä.

Työryhmä vertaili muistiossaan kahta mahdol-

lista organisaatiomallia, joista ensimmäinen edel-

lytti kolmen jo toimivan kampuskirjaston lisäksi 

keskustakampuksen tiedekuntakirjastojen kokoa-

mista kampuskirjastoksi sekä kirjastojen sisäisten 

palvelujen keskittämistä hallintoviraston osastoksi. 

Vaihtoehtoinen malli edellytti kaikkien kirjastojen 

kokoamista Helsingin yliopiston kirjastoksi, jonka 

sisällä toiminnot jaettaisiin kampuskirjastojen ja 

keskitettyjen palvelujen kesken. Vertailtuaan kah-

den mallin vaikutuksia johtamisjärjestelmään, pal-

veluihin, rahoitukseen ja kustannustehokkuuteen 

työryhmä päätyi kannattamaan yhteisen kirjaston 

perustamista vuoden 2010 alusta lukien. 

Työryhmän molemmat organisaatiomallit edel-

lyttivät huomattavia muutoksia nykytilanteeseen, 

mistä syystä niitä yhdessä henkilöstövaikutusten 

kanssa arvioitiin laajalla lausunto- ja keskustelu-

kierroksella. Esityksiä käsiteltiin sekä yliopiston 

yhteistoimintaneuvostossa, että kirjastojen yh-

teistoimintakokouksissa mutta myös keskustelu-

tilaisuuksissa kaikilla kampuksilla, Yliopistollisen 

keskussairaalan johdon ja Ylioppilaskunnan edusta-

jien kanssa. Vaikka kehitystä pidettiin lausunnoissa 

oikeansuuntaisena, vain osa lausunnonantajista oli 

valmis hyväksymään esityksen yhdestä kirjasto-or-

ganisaatiosta. Lausunnonantajien kannanotot ja-

kaantuivat kolmeen ryhmään.1037

Kirjastojen yhdistämistä kannattivat kuusi 

tiedekuntaa (oikeustieteellinen, käyttäytymistie-

teellinen, maatalous-metsätieteellinen, farmasia, 

biotieteellinen ja eläinlääketieteellinen) ja kolme 

erillislaitosta (Biotekniikan instituutti, Neurotie-

teen tutkimuskeskus ja Viikin tiedekirjasto). Kahta 

keskustakampuksen tiedekuntaa lukuun ottamat-

ta valmiutta muutokseen oli nimenomaan Viikin 
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kampuskirjastojen ydinpalveluista sekä tarvittavista 

uusista asiantuntijatehtävistä. Myös tähän työryh-

mään nimettiin kaksi dekaania, kolme kirjaston-

johtajaa, yliopiston henkilöstöjohtaja, henkilöstö- ja 

opiskelijajärjestöjen edustajat sekä koordinointiyk-

sikön edustus. 

Keskustakampuksen yhteiskirjastoa valmistel-

tiin varadekaani Arto Haapalan johtamassa ryhmäs-

sä, jossa jäsenten enemmistö oli kirjastonjohtajia. 

Keskustakampuksen kirjastojen tilasuunnittelu 

käynnistyi puolestaan vararehtori Hannele Niemen 

johdolla. Useiden valmisteluryhmien välistä tiedon-

kulkua edesauttoi dekaani Niemen ja kirjasto- ja 

tietopalvelujohtaja Sinikaran osallistuminen kaik-

kien ryhmien työskentelyyn. Koordinointiyksikön 

asiantuntijat vastasivat ryhmien sihteerityöstä ja 

suunnittelun osana henkilöstörakenteen uudista-

mista. Keskustakampuksen kirjastotoiminnot tuli 

muuttaa yhdeksi toimintayksiköksi 1.1.2010 alkaen. 

Lisäksi päätöksenteko- ja rahoitusmallin valmistelua 

tuli jatkaa ottaen huomioon lausunnoissa esitetyt 

selkeytystarpeet. Asiantuntijuutta tuli kasvattaa 

yli kampusrajojen ja pyrkiä hallinnon ja sisäisten 

prosessien yhtenäiseen hoitamiseen.1039

Toimeksiannon mukaan valmistelu jatkui neljäs-

sä työryhmässä, joista kaksi käsitteli koko yliopistoa 

ja toiset kaksi keskustakampusta.1040 Kirjasto- ja tie-

topalvelutoimikunta tukeutui jälleen kokeneimpiin 

professoreihin. Dekaani Hannu Niemen johtama 

työryhmä valmisteli kirjastolaitoksen päätöksen-

teko- ja rahoitusmallia yhteistyössä tiedekuntien 

ja erillislaitosten kanssa. Valmistelun keskeisyyttä 

kuvastaa se, että jäseniksi tulivat kaikkien kampus-

ten johto- tai neuvottelukuntien puheenjohtajat (de-

kaani Matti Tikkanen, varadekaanit Arto Haapala 

ja Markku Löytönen ja professori Eero Puolanne) 

sekä kirjastonjohtajien, kvestuurin, henkilöstö- 

ja opiskelijajärjestöjen sekä koordinointiyksikön 

edustajat. Professori Eero Puolanne sai johtaakseen 

työryhmän, joka valmisteli esitystä keskitetyistä ja 

Rakenteellisia muutosesityksiä käsiteltiin sekä yli-
opiston yhteistoimintaneuvostossa, että kirjastojen 
yhteistoimintakokouksissa ja keskustelutilaisuuk-
sissa kaikilla kampuksilla. Henkilöstö osallistui ak-
tiivisesti keskusteluun kysymyksin ja kommentein. 
Vasemmanpuoleisessa kuvassa eturivissä Esko Sii-
rala, Kimmo Koskinen ja Sini Kärki. Heidän takanaan 
Minna Helander, Marja-Sirkku Holma, Iiris Karppi-
nen ja Pirjo Korhonen. Oikeanpuoleisessa kuvassa 
valmistelun vastuuhenkilöt vararehtori Hannele 
Niemi, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sini-
kara, dekaani Hannu Niemi ja professori Eero Puo-
lanne kuuntelevat 8.5.2007 vakavina henkilöstön 
esittämiä kysymyksiä. Kuvaaja: Jussi Omaheimo. 
kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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lausuntokierroksen tavoin: yhden kirjaston mal-

lia kannattaviin, sitä vastustaviin ja neutraaleihin 

näkemyksiin.

Yliopiston konsistori päätti lokakuussa 2007, 

että Helsingin yliopiston kirjastot muodostuvat jat-

kossa neljästä tiedekuntien alaisesta kampuskirjas-

tosta ja hallintoviraston kirjastopalveluosastosta.1043 

Konsistori ei ollut yksimielinen vaihtoehtojen pa-

remmuudesta. Äänestyksen tuloksesta oli nähtävissä 

tiedekuntien ja yliopiston muiden toimijoiden 

eriävät näkemykset siitä, miten kirjastolaitos tulisi 

organisoida. Konsistorin päättämä organisaatio sai 

arkipuheessa nimen 4 + 1, mikä ilmaisi hyvin sen, 

että kirjastolaitos rakentuisi viiden vahvan yksikön 

varaan. Kaikki kampuskirjastot olisivat tiedekuntien 

alaisia erillislaitoksia. Kun päätöksestä seurasi, että 

valmistelusta. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 

seurasi selvitystyön etenemistä.1041

Laaja-alainen valmistelu tuotti esityksen or-

ganisaatiomallista ja palvelujen keskittämisestä. 

Kirjastojen hankinta- ja metadatapalvelut, verkko-

palvelut ja hallintopalvelut keskitettäisiin yksikköön, 

jonka henkilöstö koottaisiin kampuskirjastojen ja 

koordinointiyksikön henkilöstöstä. Kampuskir-

jastot ja keskitetyt palvelut oli mahdollista jäsen-

tää yhdeksi organisaatioksi (Helsingin yliopiston 

kirjastoksi) taikka säilyttää neljä kampuskirjastoa 

tiedekuntien alaisina yksiköinä ja laajentaa koor-

dinointiyksikkö keskitettyjen palvelujen osastoksi 

hallintovirastoon.1042 Saaduissa lausunnoissa kan-

nanotot jakaantuivat kolmeen ryhmään edellisen 
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skenaarion pohjalta. Paneeli ei kuitenkaan asettanut 

skenaarioita suositusjärjestykseen, vaan jätti sen 

yliopiston arvioitavaksi. Ensimmäisessä skenaa-

riossa kaikki tiedekunta- ja laitoskirjastot yhdistet-

täisiin Kansalliskirjastoon. Toisessa skenaariossa 

nykytilanne jatkuisi. Kolmannessa skenaariossa 

muodostettaisiin yksi keskitetty kirjasto, johon lii-

tettäisiin Opiskelijakirjasto, mutta Kansalliskirjasto 

jäisi siitä erilleen. Samalla suljettaisiin tiedekunta- 

ja laitoskirjastot. Paneeli perusteli keskittämistä 

muun muassa laajemmilla kokoelmilla, hankinnan 

ja käytön tehokkuudella, osaamisen ja kehittämisen 

keskittämiseduilla sekä tietoverkoista aiheutuvien 

kustannusten alenemisella. Keskittämisellä oli myös 

heikkouksia, joista paneeli tunnisti mahdollisen by-

rokraattisuuden, korkeat perustamiskustannukset 

sekä ohenevat laitosyhteydet.1047 

Tiedekuntien kirjastorakennetta 
arvioidaan uudelleen 
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta valmisteli 

vuoden 2000 arvioinnin pohjalta oman näkemyk-

sensä siitä, miten kirjastojen tulisi organisoitua. 

Tiedekuntakirjastorakenne näytti edelleen parhaalta 

ratkaisulta. Organisaatiomuutosten sijasta kirjastot 

muodostivat tiimipohjaisen yhteistyöverkoston. Etu-

na oli yhteys tiedekuntiin, minkä nähtiin antavan 

hyvät edellytykset oman tiedekunnan palvelutarpei-

den huomioon ottamiselle.1048 Keskustakampuksen 

kirjastoille luotiin yhteiset käyttösäännöt 2004. Kir-

jastojen johtajat ja eri palvelutoiminnot muodostivat 

yhdeksän asiantuntijaryhmää, tiimiä, joiden kautta 

yhtenäistettiin palveluperiaatteita, toteutettiin yh-

teisiä kehittämishankkeita ja vahvistettiin yhteistä 

keskustakampuksen identiteettiä. 1049 Haasteita ai-

heutti kuitenkin ryhmätyöskentelyn vaatima aika, 

sillä keskustakampuksen kirjastoista osallistuttiin 

sekä omiin että koko kirjastolaitosta koskevien työ-

ryhmien työskentelyyn. 

tiedekuntien kirjastohenkilöstöä siirtyisi hallintovi-

raston keskitettyihin palveluihin, prosessin hallinta 

vaati jälleen valmistelua. 

Kyse oli niin mittavasta muutoshankkeesta, että 

opetusministeriö myönsi tuntuvan rahoituksen Hel-

singin yliopistolle kolmivuotiseen kirjastojen ra-

kenteellisen kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen 

projektipäälliköksi nimitettiin YTM Iiris Karppinen 

ja keskustakampuksen osahankkeen suunnitteli-

jaksi FM Nicola Nykopp. Rehtori Ilkka Niiniluoto 

asetti lokakuussa 2007 erillisen projektin tieto- ja 

kirjastopalvelujohtajan johdolla suunnittelemaan 

konsistorin päätöksen toteuttamista ja noin 60 va-

kanssia käsittävän palveluyksikön muodostamista 

hallintovirastoon.1044 Kirjastolaitoksen henkilöstölle 

raportoitiin säännöllisesti ehdotuksista ja käsittelys-

tä.1045 Organisaation suunnittelu jatkui seuraavana 

vuonna rehtori Thomas Wilhelmssonin asettamassa 

ja vararehtori Niemen johtamassa työryhmässä, 

joka laati esityksen tiedekunta- ja kampuskirjas-

toissa vapautuvien vakanssien täytöstä. Kirjastojen 

yhteistoimintakokouksissa tuli esille huolenaiheita, 

jotka koskivat työtehtävien muutosta ja siirtymistä 

omasta kirjastosta keskitettyyn yksikköön. Hen-

kilöstöä epäilytti mahdollisuus vaikuttaa työteh-

täviensä sisältöön keskitetyssä organisaatiossa ja 

luopuminen omasta työyhteisöstä rakenteellisten 

siirtopäätösten vuoksi. Työtehtävien kapeutuminen 

huoletti niitä, joiden toimenkuvaan oli kuulunut 

monenlaisia kirjastotehtäviä.1046

Keskustakampukselle 
yhteinen kampuskirjasto 
2010
Kansainvälinen arviointipaneeli 2000 oli suosit-

tanut keskustakampuksen kirjastojen tilojen ja ra-

hoitukseen keskittämistä kolmen vaihtoehtoisen 
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asian yhteiseen pohdintaan vararehtori Hannele 

Niemen johdolla. Teknisen osaston johtaja Toivo 

Vainiotalo ja arkkitehti Eija Vuori sekä sihteeri tie-

to- ja kirjastopalvelujohtaja Sinikara toimivat asian-

tuntijatukena. Kevätkaudella 2006 valmisteluryhmä 

laajeni tiedekuntakirjastojen ja Opiskelijakirjaston 

johtajilla. Kirjastonjohtajien asiantuntemus suuntasi 

työn konkreettisten ratkaisujen etsimiseen kokoel-

ma-, palvelu- ja henkilöstösuunnittelussa. Kesäkuus-

sa 2006 voitiin kirjata pöytäkirjaan yksimielinen 

tahtotila keskitetyn kirjastotilan ensisijaisuudesta. 

Yhteisten tilojen mahdollisuus nosti esille myös 

organisaatiokysymykset.1051 

Osana yliopiston kirjastorakenteiden kehittä-

mishanketta konsistori päätti elokuussa 2006 kes-

kustakampuksen yhteisen kirjaston perustamisesta 

vuoden 2010 alusta lukien.1052 Tiedekuntien päästyä 

yksimielisyyteen kirjastojen keskittämisestä yliopis-

to osti Kaisaniemenkatu 5:n kiinteistön kokonaisuu-

dessaan, ja konsistori päätti sen käytöstä keskus-

kampuksen kirjastoa varten.1053 Arkkitehtikilpailu 

Aleksandria-oppimiskeskuksen avaaminen 

Opiskelijakirjaston viereiseen taloon 2003 merkitsi 

keskustakampuksen opiskelijapalvelujen tuntuvaa 

parantumista. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 

muuttaessa Siltavuorenpenkereelle tiedekunnan 

kirjastoyksiköt yhdistettiin Minerva-oppimiskes-

kukseen 2005. (Uudisrakentamista on käsitelty tar-

kemmin neljännen pääluvun tiloja käsittelevässä 

luvussa). 

Yliopiston kirjastolaitoksen rahoitusta ja henki-

löstörakennetta koskevat selvitykset nostivat esille 

kampusten erot kirjastokustannuksissa. Keskusta-

kampuksen sitoutuminen omiin tiedekuntakirjas-

toihin joutui pohdintaan, kun ydinkeskustassa avau-

tui mahdollisuuksia uusiin toimitilajärjestelyihin. 

Aloitteen kirjastotilojen uudelleen järjestelystä esitti 

kesällä 2005 valtiotieteellisen tiedekunnan dekaa-

ni, professori Hannu Niemi.1050 Esityksen koettiin 

poikkeavan niin tuntuvasti tiedekuntien aiemmis-

ta kannanotoista, että keskustakampuksen viiden 

tiedekunnan dekaanit käyttivät syyskauden 2005 

Kuvassa oikealla humanistisen tiedekunnan varadekaani Arto Haapala, joka johti keskustakampuksen kir-
jastotoimikuntaa 2004–2006 ja yhteisen kirjaston suunnitteluryhmää 2006–2007. Kuvassa vasemmalla 
Kirsti Mustalahti Opiskelijakirjastosta kommentoimassa professori Haapalan esitystä tiedotustilaisuudessa 
8.5.2007. Kuvaaja: Jussi Omaheimo. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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nopea lisääntyminen muutti sekä tiedon käyttöä ja 

kirjastotyötä, että rahoitusmalleja. Tiedekunnilla 

oli käytettävissään aiempaa enemmän selvitys- ja 

vertailutietoa kirjastolaitoksen meno- ja tuloraken-

teesta. Tieteiden välinen tutkimus oli lisääntymässä, 

mitä kokoelmien yhteiskäytön katsottiin tukevan. 

Keskustakampuksen tiedekunnat varautuivat lä-

hivuosien tilamuutoksiin, joita kirjastojen keskit-

tämisen nähtiin helpottavan. Ehkä tärkeintä oli 

kuitenkin dekaanien mahdollisuus selvitystietoon 

pohjaten pohtia yhdessä niitä etuja ja riskejä, joita 

palvelujen keskittäminen merkitsisi. Keskitettyjen 

kampuskirjastojen toiminnasta kolmella kampuk-

sella oli jo kokemuksia, minkä lisäksi kirjastojen 

yhteistyö oli myös keskustakampuksella voimistunut 

tiimityöskentelyn kautta. Luopuminen perinteisestä 

”tohvelietäisyyden” vaatimuksesta johti yhteisen 

hallintomallin suunnitteluun.

Henkilöstö ja uudet kirjastonjohtajat  

Yleiskuvan keskustakampuksen kirjastojen laajuu-

desta antaa seuraava kirjastojen henkilöstömääriä 

kuvaava taulukko. Teologisen ja oikeustieteellisen 

tiedekunnan kirjastoissa henkilöstön määrä kasvoi 

vain niukasti vuosina 1970–2005, kun sen sijaan 

valtiotieteellisessä se lähes kaksinkertaistui. Voi-

makkaimmin henkilökunta lisääntyi 1990–2000-lu-

vuilla kasvatustieteiden kirjastossa, joka toiminnan 

alkuvuosikymmeninä joutui kärsimään henkilöstön 

puutteesta. Historiallis-kielitieteellisen osaston/hu-

manistisen tiedekunnan lukuja tulkittaessa on syytä 

muistaa, että huomattavaa osaa laitoskirjastoista 

hoidettiin kauan aikaa laitoshenkilökunnan voimin.

Humanistisen tiedekuntakirjaston toimintaker-

tomus 2006 kuvastaa sitä työmäärää, jota kirjasto-

laitoksen rakenteellisen kehittämisen hankkeet ja 

Kansalliskirjaston toimialan laajennuksesta joh-

tuneet asiantuntijaryhmät edellyttivät. Erityisesti 

voitiin käynnistää. Yhteisen kirjaston suunnittelu 

käynnistyi varadekaani Arto Haapalan johdolla. Or-

ganisaatiota ja tiloja koskevan suunnittelun rinnalla 

verkkopalvelujen tarjonta lisääntyi e-kirjakokeilu-

jen ja digitaalisten lehtien hankintakonsortioiden 

myötä. Kirjastot ja ainelaitokset osallistuivat tut-

kimusaineistojen digitoinnin, arkistoinnin ja e-jul-

kaisemisen hankkeeseen vuosina 2007–2009.1054 

Keskustakampukselle muodostuva kirjasto oli 

suurin kampuskirjastoista: kirjojen ja kausijulkai-

sujen yhteismäärä oli 38 000 hyllymetriä, noin 1,5 

miljoonaa nidettä. Erillisten kokoelmien ja niitä kos-

kevien periaatteiden yhdistäminen edellytti mitta-

vaa työpanosta. Kirjastot laativat yhteiset kokoelma-

poliittiset linjaukset, jotka sisälsivät perusteellisen 

analyysin tiedekuntakirjastojen ja Opiskelijakir-

jaston kokoelmista ja niiden päällekkäisyyksistä. 

Kehittämisohjelman painopisteet sovittiin yhdessä 

Kansalliskirjaston kanssa, joka samoihin aikoihin 

valmisteli omaa kokoelmapoliittista ohjelmaansa 

vuosille 2008–2015. Tietoaineistojen yhdistäminen 

edellytti päällekkäisyyksien karsintaa ja erillisten 

luokitusten riittävää yhtenäistämistä. Tavoitteena 

olleesta karkean tason UDK-luokituksesta luovut-

tiin työn kuluessa, ja huomattava osa tieteenalojen 

perinteisistä luokituksista säilytettiin. Uudisraken-

nukseen muodostettiin tieteenalavyöhykkeet. Käyt-

töön otettiin julkaisujen hallintaa ja kulunvalvontaa 

tehostava RFID-järjestelmä, joka edellytti kaikkien 

julkaisujenvarustamistaidentifiointitarralla.Odo-

tus uudesta kirjastorakennuksesta antoi kokoelma-, 

henkilöstö- ja palvelussuunnittelulle konkreettisen 

sisällön ja mahdollisuuksia palvelujen uudenlaiseen 

organisointiin.1055 

Miksi tiedekuntien johto oli valmis 2000-luvulla 

hyväksymään yhteisen kirjaston, vaikka joitakin 

vuosia aiemmin tiedekuntakirjastoihin sitoutuminen 

näytti pysyvältä ratkaisulta? Näkemysten muutok-

seen voidaan löytää useita syitä. Verkkojulkaisujen 
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johtajanimitystä: humanistisen ja valtiotieteellisen 

tiedekunnan kirjastoissa sekä Opiskelijakirjastossa. 

Vuoden 2005 alusta lukien humanistisen tie-

dekunnan kirjasto sai kolmanneksi johtajakseen 

FM Pälvi Kaiposen. Hän oli aloittanut työuransa 

kaupunginkirjastossa, mistä hän siirtyi 1980-luvulla 

viideksi vuodeksi yliopiston Luonnontieteelliseen 

kirjastoon. Vuosina 1994–1997 Pälvi Kaiponen toimi 

esimiestehtävissä HYK:n hankinta- ja luetteloin-

tipalvelussa. Humanistisessa tiedekunnassa hän 

työskenteli vuosina 1997–2002 aluksi suunnit-

telijana, sitten vastaperustetun Topelia-kirjaston 

esimiestehtävissä. Seuraavat kolme vuotta HYK:n 

palvelupäällikkönä toivat kokemusta suuren kirjas-

ton palveluvastuusta, minkä jälkeen hän johti hu-

manistista tiedekuntakirjastoa 2005–2009 keskus-

takampuksen kirjaston perustamiseen saakka.1059

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastoa 

parikymmentä vuotta johtaneen Marja-Liisa 

kirjastonjohtajien työstä suuri osa suuntautui yh-

teisten tehtävien hoitamiseen kampustasolla, mikä 

vaikutti osaltaan henkilöstön hyvinvointiin. Työil-

mapiirikartoitus paljasti, että hyvinvointia rasitti-

vat muutostilanteeseen liittyvät huhut ja kokemus, 

ettei päätöksentekoon voitu vaikuttaa. Tilannetta 

korjattiin esimiestyötä kehittämällä ja tiedotusta 

lisäämällä. Henkilöstön virkistystoimintaan kiin-

nitettiin huomiota.1056 Korjausliikkeiden vaikutus 

näkyikin työilmapiirin parantumisena.1057 

Kampuskirjastosuunnittelun käynnistyessä va-

kinaisen ja määräaikaisen henkilöstön kokonais-

määrä keskustakampuksella oli 132 henkilötyö-

vuotta. Kampuskirjaston henkilöstömäärä väheni, 

kun osa sisäisiä palveluja siirrettiin keskitettyjen 

palvelujen yksikköön 2010.1058 

Useiden yksiköiden johtajat vaihtuivat suunnit-

telun keskellä. Vuonna 2005 tehtiin peräti kolme 

Taulukko 8. Keskustakampuksen tiedekuntia palvelevien kirjastojen henkilöstö 1970–2010

Kirjasto 1970* 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

HY-teol 7 9 7,7 9,8 8,3 7,8 10,2 9,3  -

HY-oik 6 5,7 7,5 5,5 8 8,5 8,5 10,6  -

HY-valt 8 10,3 11,6 14 14 13 14 15  -

HY-kasv  -  - 5,8 7 9 13,2 15 20,7  -

HY-hk 15 13 14 10,7 15 10 17  -  -

HY-hum  -  -  -  -  -  -  - 41,8  -

HY/Topelia  -  -  -  -  -  - 10,5  -  -

HYYK 35  -  -  -  -  -  -  -  -

HYK/HY-opisk **)  - .. 37,2 40 41,9 41,9 37,6 37,3  -

Keskustakamp.kirjasto  -  -  -  -  -  -  -  - 100,2

Yhteensä 71 38 83,8 87 96,2 94,4 112,8 134,7 100,2

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) Henkilöstön määrä ilmoitettiin vuoteen 1970 lukumääränä, sen jälkeen henkilöstötyövuosina (htv).

**) HYK-Opiskelijakirjaston henkilöstö sisältyy vuonna 1995 Helsingin yliopiston kirjaston lukuun.
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tietokantaosaston johtajaksi. 1990–2000-lukujen 

taitteessa hän oli käynnistämässä Yhteiskuntatie-

teellisen tietoarkiston toimintaa ennen tutkijavuo-

sia ja informaatiotutkimuksen väitöstä 2005 Åbo 

Akademissa. Hänellä oli useita luottamustehtäviä 

kirjastoalan seuroissa. Forsmanin työ- ja tutkimus-

kokemus osoittautuivat tärkeäksi yliopiston uusien 

tutkijapalvelujen, erityisesti bibliometriikan ja tut-

kimusdatapalvelujen kehittämisessä. Tieteenteki-

jöiden liitto valitsi Maria Forsmanin vuoden 2013 

tieteentekijäksi.1062 

Opiskelijakirjastoa viransijaisena vuosina 

2002–2004 johtanut YTM Matti Hjerppe nimi-

tettiin 1.6.2005 kirjastonjohtajaksi1063 sen jälkeen, 

kun Sinikaran määräaikainen virka tietopalvelujen 

kehittämisjohtajana oli vakinaistettu. Matti Hjerpen 

Harju-Khadrin pyydettyä eroa virastaan tiedekun-

taneuvosto nimitti elokuun alussa 2005 uudeksi 

kirjastonjohtajaksi YTL Maria Forsmanin, joka 

oli aloittanut kirjastouransa avustajana samassa 

kirjastossa.1060 Maria Forsman väitteli syyskuussa 

2005 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi.1061 Hän 

vahvisti kirjaston vuorovaikutusta tutkijayhteisön 

kanssa muun muassa kirjallisen salongin sekä 

julkaisuarkisto- ja bibliometriikkapalvelujen 

kehittämistyöllä. YTT Maria Forsmanilla oli mo-

nipuolinen työkokemus. Suomen Akatemian kir-

jastossa hän työskenteli 1970-luvulla. Seuraavalla 

vuosikymmenellä hän oli Tampereen yliopiston kir-

jastotieteen ja informatiikan laitoksella opetustehtä-

vissä, mistä hän siirtyi saman yliopiston kirjastoon 

yhteiskuntatieteiden informaatikoksi ja sittemmin 

FM Pälvi Kaiponen työskenteli HYK:ssa kahteen otteeseen esimiestehtävissä ja humanistisessa tiedekun-
nassa kirjastonhoitajana ja -johtajana ennen valintaansa keskustakampuksen kirjastonjohtajan tehtävään 
vuonna 2009. Kuva neuvottelusta, joka koski professori Jaakko Hintikan kirjaston lahjoitusta Helsingin 
yliopiston kirjastolle. Lahjoitus toteutui 2012. Valokuvaaja: Kaisa Sinikara. kuvalähde: helsingin yliopisTon 
kirjasTo.
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teologista tutkimusta, jonka yhtenä erityispiirteenä 

oli saksankielisen tutkimuksen ja lähdejulkaisujen 

suuri määrä.1067

Teologisen tiedekunnan kirjastonjohtajan tehtä-

vään valittiin maaliskuun alusta 2008 aina vuoden 

2009 loppuun Viikin tiedekirjastossa apulaiskirjas-

tonjohtajana toiminut MMM Ritva Hagelin. Vaikka 

määräaikaista virkaa haki myös kaksi teologian toh-

toria, tiedekunta korosti valinnassa johtamis- ja hal-

lintokokemusta, jota muutostilanteessa erityisesti 

tarvittiin.1068 Kampuskirjastossa Ritva Hagelin toimi 

sittemmin Kaisa-talo-hankkeen projektipäällikkönä. 

Keskustakampuksen yhteiskirjastoon perus-

tettiin kirjastonjohtajan virka vuoden 2009 alussa. 

Uutta virkaa haki neljä henkilöä. Rehtori nimit-

ti keskustakampuksen yhteiskirjaston johtajaksi 

16.2.2009 lukien humanistisen tiedekunnan kir-

jastoa johtaneen FM Pälvi Kaiposen, jolla oli moni-

puolisin kokemus tieteellisten kirjastojen esimies- 

ja johtotehtävistä.1069 Vuodesta 2015 alkaen Pälvi 

Kaiponen on johtanut Helsingin yliopiston kirjaston 

tutkimuksen palvelut-kokonaisuutta.1070 

Helsingin yliopiston kirjasto 
perustetaan 1.1.2010 lukien
Kirjastolaitoksen rakennetta koskeva päätös oli tehty 

lokakuussa 2007. Pian sen jälkeen koko yliopiston 

hallintorakenteet joutuivat pohdinnan kohteiksi, 

kun maan hallitus päätti yliopistojen taloudellisen 

ja hallinnollisen aseman uudistusperiaatteista ja 

aikataulusta. Uusi yliopistolaki astuisi voimaan elo-

kuun alussa 2009 ja toiminta voisi alkaa täydessä 

laajuudessa 1.1.2010. Helsingin yliopiston valmiste-

luhankkeen johtajaksi nimettiin kehitysjohtaja UIla 

Mansikkamäki ja akateemiseksi asiantuntijaksi koti-

eläinhygienian professori Hannu Saloniemi.1071 Hal-

lintovirasto jaettiin kahteen osaan: päätöksenteon ja 

YTM-tutkinnon pääaineena oli kirjastotiede. Hä-

nellä oli lähes parinkymmenen vuoden työkoke-

mus Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa 

aluksi musiikkiosaston johtajana ja vuodesta 1984 

kirjastotoimen apulaisjohtajana ennen nimitystään 

Opiskelijakirjaston palvelupäälliköksi vuonna 2000. 

Hänen kokemuksensa henkilöstöjohtajana ja tila-

suunnittelussa oli hyödyksi niin palvelujen kehittä-

misessä kuin Oppimiskeskus Aleksandrian rakenta-

misprosessissa. Virkaan nimitettynä Matti Hjerppe 

johti Opiskelijakirjastoa kirjastojen yhdistämiseen 

saakka. Hänen aikanaan muun muassa lainauksen 

itsepalvelua lisättiin tuntuvasti. Kirjastojen yhdis-

tämisen jälkeen hän oli projektipäällikön tehtävissä 

Helsingin yliopiston kirjastossa 2010–2016 osallis-

tuen aktiivisesti tilasuunnitteluun ja tilojen kehittä-

miseen eläkkeelle jäämiseen saakka.1064

Seuraava johtajamuutos tapahtui vuonna 2008, 

jolloin teologisen tiedekunnan kirjastoa lähes 40 

vuotta johtanut Liisa Rajamäki jäi eläkkeelle. Häntä 

on luonnehdittu palvelevan tutkimuskirjaston 

luojaksi, jonka asiantuntemusta, huumoria ja 

sitoutumista arvostettiin niin tiedekunnan kuin 

tieteellisten kirjastojen piirissä.1065 Tätä kuvastavat 

ne kirjoitukset, joissa hänen työtään tiedekunnassa 

kuvattiin muun muassa professori Risto Saarisen 

sanoin: ”Teologisen tiedekunnan kirjasto on aina 

koettu läheisesti tiedekunnan laitosten ja opettajien 

kirjastoksi. Olemme innokkaita esittämään uusia 

kirjoja, lehtiä ja erilaisia apuvälineitä tilattavaksi. 

Liisan lounastunnit tuntuvat usein kuluvan meidän 

innokkaiden pyytelijöiden ja kyselijöiden esittämien 

asioiden äärellä. Ihailtavan rauhallisesti ja oikeas-

taan aika innostuneesti hän on ruoan ääressäkin 

jaksanut näitä asioitamme kuunnella.”1066 Liisa Raja-

mäkeä kiitettiin niin piispojen kuin professorien pe-

rehdyttämisestä teologisen kirjallisuuden kenttään. 

Kirjastonjohtajan syvällinen saksalaisen kustan-

nusmaailman ja kirjakauppojen tuntemus hyödytti 
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Uuden Helsingin yliopiston kirjaston juhlallisia avajaisia vietettiin maaliskuun 19. päivänä 2010. Opetus-
ministeri Henna Virkkusen ohella eurooppalaisten ja kotimaisten tutkimuskirjastojen kehitystä arvioivat 
LIBERin puheenjohtaja Hans Geleijnse ja yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja Jarmo Saarti.  
Geleijnse oli kansainvälisten arviointipaneelien jäsenenä ollut käynnistämässä kirjastolaitoksen muutosta. 
Kuva: Veikko Somerpuro. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Konsistorin päätös merkitsi sitä, että Helsin-

gin yliopistoon luotiin maan suurin monitieteinen 

yliopistokirjasto. Päätös käynnisti ripeästi johto-

säännön, tavoiteohjelmaluonnoksen 2010–2012 ja 

taloussuunnitelmaesityksen valmistelun. Rehtori 

Wilhelmsson määräsi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja 

Sinikaran johtamaan valmistelua, johon osallistui 

kaksi dekaania, neljä kampuskirjastonjohtajaa sekä 

henkilöstön ja HYY:n edustajat. Työryhmällä oli 

käytössään sekä henkilöstöosaston lakimiestuki, 

että kvestuurin talousasiantuntemus.1076 Henkilös-

töön liittyviä muutoksia ohjasi vararehtori Hannele 

Niemen johtama henkilöstöryhmä.  

Uuden kirjaston nimikilpailu herätti kiinnostus-

ta: vajaat 180 osallistujaa ehdotti 135 erilaista nimi-

muotoa. Suosituin oli kuitenkin Helsingin yliopiston 

kirjasto. Tämän nimen käyttöönottoa hankaloit-

ti sen historia, olihan se ollut Kansalliskirjaston 

nimi vuosina 1919–2005. Yliopiston johtoryhmän 

suosituksesta konsistorille esitettiin nimimuotoa 

Helsingin yliopiston Yliopistokirjasto. Konsistori 

teki päätöksen uuden kirjaston nimestä kesäkuus-

sa 2009. Kuten aiemmissakin kirjastoa koskevissa 

päätöksissä konsistorin jäsenten näkemykset erosi-

vat toisistaan, ja nimestä jouduttiin äänestämään. 

Vaikka mahdollinen nimimuodon sekaannus käyt-

töönoton alkuvaiheissa myönnettiin, konsistorin 

professorijäsenet korostivat tärkeimpänä kriteerinä 

nimen iskevyyttä suhteessa kirjaston tehtävään. 

Ongelmien uskottiin ratkeavan uuden kokonaisuu-

den vakiintuessa. Äänestyksen tuloksena konsistori 

päätti ottaa käyttöön nimen Helsingin yliopiston 

kirjasto, Helsingfors universitets bibliotek, Helsinki 

University Library.1077

Uuden Helsingin yliopiston kirjaston juhlallisia 

avajaisia vietettiin maaliskuun 19. päivänä 2010. 

Tilaisuudessa julkistettiin kirjastojen muutospro-

sessia käsittelevä artikkelikokoelma Rajapinnas-

sa–Uusi Helsingin yliopiston kirjasto. Kirjaston 

strategisen suunnittelun tuesta tuli rehtorin kanslia 

ja yliopistoyhteisölle tuotettavat palvelut koottiin yli-

opistopalveluiksi. Rehtorin kansliaan suunniteltiin 

kahdeksaa osastoa, joista yksi olisi kirjastotoimen 

osasto; yliopistopalveluihin suunniteltiin yhdeksää 

vastuualuetta, joista yksi oli kirjastopalvelut.1072 

Uusi yliopistolaki edellytti aiempaa suurempi-

en talousvastuullisten yksiköiden muodostamista 

koko yliopistossa. Osa tiedekunnista luopui koko-

naan aiemmasta laitosrakenteestaan. Myös konsis-

torin päätös neljästä erillisestä kampuskirjastosta 

ja hallintoviraston kirjastotoimen osastosta joutui 

uudelleen harkittavaksi. Syyskaudella 2008 kirjas-

to- ja tietopalvelutoimikunnassa, kirjastonjohtajien 

kokouksissa, yliopiston johtoryhmässä ja dekaanien 

tapaamisissa käsiteltiin ongelmia, joita konsistorin 

aiempi päätös aiheuttaisi uuden yliopistolain tullessa 

voimaan.1073 Kirjastolaitosta koskevan rakennepäätös 

oli keskusteluasiana konsistorin kokouksessa alku-

vuodesta 2009, jolloin lisäselvitystä haluttiin muun 

muassa kirjallisuuden hankinnan organisoinnista, 

päätöksentekojärjestelmästä, asiakkaiden vaikut-

tamismahdollisuuksista sekä kirjaston budjettival-

mistelun periaatteista siinä tapauksessa, että kirjas-

toista muodostettaisiin yliopiston erillislaitos. Nämä 

asiakohdat koottiin kvestorin esittelymuistioon.1074 

Konsistori päätti 11.2.2009 perustaa kirjaston 

yliopiston erilliseksi laitokseksi vuoden 2010 alus-

ta lukien. Kirjasto muodostui keskustan, Meilah-

den, Viikin ja Kumpulan kampuskirjastoista sekä 

keskitettyjen palvelujen yksiköstä. Kirjastosta tuli 

budjettivastuullinen kokonaisuus, jossa kampus-

kirjastoilla ja keskitettyjen palvelujen yksiköllä oli 

kullakin vuotuinen käyttösuunnitelmansa. Erillisillä 

neuvotteluilla HUS:n johdon kanssa haluttiin var-

mistaa, että Terkon käyttösuunnitelmassa voitiin 

ottaa huomioon HUS:n palvelutason säilymisen 

kannalta oleelliset tekijät.1075
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ja erillislaitoksen johtajan tehtävässä 1997–2001. 

Sinikara oli henkilöstön valitsema jäsen yliopiston 

konsistorissa kahden kolmivuotiskauden ajan. Vuo-

sina 2002–2009 Kaisa Sinikara vastasi yliopiston 

kirjastojen koordinoivan johtajan tehtävistä aluksi 

määräaikaisena ja vuodesta 2005 alkaen virkaan 

nimitettynä. Hän väitteli teologian tohtoriksi 2007, 

ja nimitettiin 2009 Helsingin yliopiston kirjaston 

ylikirjastonhoitajaksi. Vuonna 2010 kansleri Niini-

luoto myönsi hänelle oikeuden käyttää professorin 

arvonimeä ylikirjastonhoitajan tehtävässä. Sinikara 

jäi eläkkeelle 2013. Tasavallan Presidentti myönsi 

hänelle professorin arvonimen samana vuonna.1084  

Osana kirjaston avajaisjuhlallisuuksia maalis-

kuussa 2010 rehtori Wilhelmsson julkisti kansle-

ri Niiniluodon ylikirjastonhoitajalle myöntämän 

oikeuden käyttää professorin arvonimeä hänen 

toimiessaan kyseisessä tehtävässä.1085 Arvonimi oli 

symbolisesti merkityksellinen. Se kuvasti osaltaan 

kehityskaarta professorien perustamista laitos- ja 

seminaarikirjastoista yliopiston keskeiseksi kirjas-

toksi. Yliopiston Yleisen kirjaston (HYK) kirjaston-

hoitajan, sittemmin ylikirjastonhoitajan virka oli 

alkuaan professorin virka ja vertautui säädöstasolla 

vakinaisen professorin virkaan aina 1970-luvulle 

saakka, minkä jälkeenkin kansleri on myöntänyt 

HYK:n/Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajalle pro-

fessorin arvon.1086 Kanslerin päätös oli vertauskuva 

sille, että tiedekuntien yhteyteen syntyneiden kir-

jastojen kehityskaari johti kahteen yhdenvertaiseen 

kirjastoon: uuteen Helsingin yliopiston kirjastoon ja 

Kansalliskirjastoon. 

Kirjaston johto vaihtui Sinikaran jäädessä 

eläkkeelle elokuun alussa 2013. Rehtori nimitti 

ylikirjaston hoitajan tehtävään informaatio-

tutkimuksen dosentti Kimmo Tuomisen.1087 YTT 

Kimmo Tuominen oli toiminut CSC:n suunnitte-

lijana ja projektipäällikkönä vuosina 2000–2002 

ennen valintaansa humanistisen tiedekunnan kir-

kokonaistoimintamenot vuonna 2010 olivat 24 mil-

joonaa euroa ja henkilötyövuosien määrä 250.1078 

Hallinto ja johtaminen 

Uuden kirjaston hallinto vastasi yliopiston erillis-

ten laitosten johtamisjärjestelmää. Johtosäännön 

mukaan1079 kirjaston johtamisesta, kehittämisestä 

ja hallinnosta vastasivat johtajana toimiva ylikir-

jastonhoitaja ja johtokunta.1080 Ylikirjastonhoitajan 

tehtävänä oli vastata sekä valmistelusta ja esitte-

lystä että johtokunnan päätösten toimeenpanosta. 

Johtokunnan puheenjohtajina toimivat vuosina 

2010–2013 vararehtori Ulla-Maija Forsberg, vuo-

sina 2013–2017 vararehtori Anna Mauranen, vuo-

sina 2017–2020 vararehtori Sari Lindblom ja hänen 

hoitaessaan rehtorin tehtäviä vararehtori Hanna 

Snellman. Johtokunnan lisäksi kampuksille nimet-

tiin neuvottelukunnat.1081 

Rehtorin päätöksellä1082 perustettua ylikirjas-

tonhoitajan virkaa haki kaksi henkilöä. Virkaan 

nimitettiin 15.6.2009 lukien TT Kaisa Sinikara.1083 

Ylikirjastonhoitajan tehtävänä oli aluksi johtaa eril-

lislaitoksen valmistelua ja vuoden 2010 alusta lukien 

uutta Helsingin yliopiston kirjastoa. Kirjastopalve-

lujen koordinointiyksiköstä tuli erillislaitosta val-

misteleva rehtorin alainen projekti, joka irrotettiin 

hallintoviraston muutosten suunnittelusta. 

TT Kaisa Sinikaran työkokemukseen sisältyi 

kirjastotehtävien lisäksi työskentely tutkimusavus-

tajana ja tutkijana 1970- ja 2000-luvuilla, yliopiston 

tuntiopettajana 1970–1980-luvuilla, sekä tiedekun-

nan ja rehtorinviraston määräaikaisia hallintoteh-

täviä 1980-luvulla. Kokemusta kirjastonhoitajan ja 

kirjastoassistentin tehtävistä hän sai teologisen tie-

dekunnan kirjastossa ja Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kirjastossa yhteensä kymmenen vuoden ajan. 

Sen jälkeen Sinikaran työkokemus karttui Opiske-

lijakirjaston osastonjohtajan tehtävässä 1989–1996 
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Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara uuden Helsingin yliopiston kirjaston avajais-
juhlassa maaliskuussa 2010. Kuningatar Kristiinan ja keisari Aleksanteri I:n rin-
takuvissa havainnollistuu tradition läsnäolo nykyhetkessä. Uudella kirjastolla oli 
takanaan lähes parin sadan vuoden historia. Kuvaaja: Veikko Somerpuro 2010. 
kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. 
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eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtaja, 

sittemmin Viikin kampuskirjaston palvelupäällikkö 

Teodora Oker-Blom ja kirjastojen atk-kehitystä luot-

sannut Helka-yksikön vetäjä Katri Tuori.1089 

Kumpulan kampuskirjaston johtajana jatkoi FM 

Hannele Fabritius. Keskustakampuksen kirjaston-

johtajaksi nimitettiin 2009 FM Pälvi Kaiponen. 

Viikin kampuskirjaston uusi johtaja YTM An-

nikki Roos aloitti työnsä vuoden 2010 alusta lu-

kien.1090 Hänellä oli monipuolista työkokemusta 

kehittämispäällikön tehtävistä Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella ja Kansanterveystieteen 

laitoksen kirjastosta sekä aiemmin HYK:n eri 

tehtävistä. Meilahden kampuskirjasto Terkon 

johtajan Pirjo Rajakiilin siirtyessä eläkkeelle 

jastonjohtajaksi, missä tehtävässä hän toimi vuosina 

2002–2004. Syyslukukaudella 2003 hän hoiti infor-

maatiotutkimuksen määräaikaista professorin vir-

kaa, ja tieteellinen työ jatkui vuodesta 2007 alkaen 

Oulun yliopiston dosenttina. Eduskunnan kirjaston 

ja arkiston palvelujohtajana hän oli 2005–2010, min-

kä jälkeen hän johti Jyväskylän yliopiston kirjastoa 

vuosina 2010–2013. Helsingin yliopiston kirjaston 

ylikirjastonhoitajan tehtävässä Kimmo Tuominen 

aloitti kesäkuussa 2013.1088 

Kirjaston organisaatiomuutoksen yhteydessä 

tapahtui myös useita johtajien ja avainhenkilöiden 

vaihdoksia. Eläkkeelle jäivät Viikin kampuskirjas-

toa luotsannut Heli Myllys, käyttäytymistieteelli-

sen tiedekunnan kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen, 

Ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen (1.6.2013 lukien) ja FT Karl Collan, joka 155 vuotta aiemmin 
nimitettiin Ylioppilaskunnan kirjastonhoitajaksi. Vuonna 1858 perustettu kirjasto on osa uutta Helsingin 
yliopiston kirjastoa. Kuvaaja: Helena Hiltunen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Vuonna 2013 Ari Muhonen valittiin johtamaan 

Jyväskylän yliopiston kirjastoa. Sittemmin hänet 

nimitettiin Jyväskylän yliopiston avoimen tieteen 

keskuksen johtajaksi.1094 

Kirjaston organisaatiota muutettiin jälleen 2014. 

Kampuskirjastojen johtovastuut organisoitiin uu-

delleen toimintokohtaisiksi vastuiksi. Kirjaston 

organisaatio jäsennettiin saatavuuspalvelujen, tut-

kimuksen palvelujen ja oppimisen palvelujen yk-

siköiksi, joille kullekin nimettiin palvelujohtajat; 

sisäisten palvelujen esimies oli hallintopäällikkö.1095 

Organisatoriset muutokset eivät pysähtyneet tähän, 

toukokuussa 2011, Annikki Roos valittiin hänen 

työnsä jatkajaksi.1091 Roos osallistui aktiivisesti 

yliopiston tutkimusdatapalvelujen kehittämiseen. 

Hän väitteli 2016, ja valittiin saman vuoden elo-

kuussa johtamaan Karolinska Institutetin kirjastoa 

Tukholmassa.1092 

Annikki Roosin siirtyessä Meilahteen Viikin 

kampuskirjasto tarvitsi uuden johtajan. Kirjaston-

johtajaksi saatiin TkL Ari Muhonen, jolla oli pitkä 

johtamiskokemus Teknillisen korkeakoulun (sittem-

min Aalto-yliopiston) ylikirjastonhoitajan tehtävästä 

ja tätä ennen HYK:n palvelupäällikön tehtävästä.1093 

Helsingin yliopiston kirjaston aloittaessa toimintaansa tapahtui useita johtajavaihdoksia eläköitymisen ja 
organisaatiomuutoksen seurauksena. Kuvassa kirjaston johtoryhmä kesällä 2010; siihen kuuluivat kam-
puskirjastojen johtajat ja keskitettyjen palvelujen päälliköt. Vasemmalta Pirjo Rajakiili (Meilahti), Anneli 
Partanen (Hankinta- ja metadatapalvelut), Annikki Roos (Viikki), Pälvi Kaiponen (Keskustakampus), Hannele 
Fabritius (Kumpula), Tiina Äärilä (Hallinto- ja viestintäpalvelut) ja Kaisa Sinikara (ylikirjastonhoitaja). Ku-
vasta puuttuu verkkopalvelujen päällikkö Pauli Assinen. Kuva: Eeva-Liisa Colb (Verkkopalvelut). kuvalähde: 
helsingin yliopisTon kirjasTo.
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HYK/Kansalliskirjaston ja tiedekuntien kirjastojen 

välille? Mikään yksittäinen tekijä ei olisi riittänyt 

muutosten toteuttamiseen. Kaikkein tärkeimpänä 

voidaan kuitenkin pitää tietoympäristön murrosta 

ja julkaisujen siirtymistä verkkoon; kirjaston sijainti 

laitoksen tai tiedekunnan välittömässä yhteydessä ei 

enää ollut yhtä välttämätöntä kuin se oli painettuja 

kokoelmia käytettäessä. Kokoelmien muuttuessa 

digitaalisiksi yksittäinen tiedekunta tai laitos ei 

voinut enää omistaa niitä. Digitaalinen tietoympä-

ristö muutti akateemisen tutkimuksen ja opiskelun 

tapoja. Se edellytti kirjastohenkilökunnalta uusia 

taitoja ja osaamista mutta myös uudenlaista työn-

jakoa. Vaikka kirjastojen atk-kehitys oli alkanut jo 

1970–1980-luvuilla, vasta tietosisältöjen siirtyminen 

verkkoon muutti oleellisesti kirjastotyötä ja akatee-

misen yhteisön työskentelyä. 

Kirjastoja koskevien muutosten käynnistymi-

seen 1990-luvulla vaikuttivat osaltaan tulosoh-

jauksen käyttöönotto ja talouslama, jotka vaativat 

yliopistoa arvioimaan toimintaansa ja uudistamaan 

rakenteitaan. Tieteenalakampusten voimakas kehit-

täminen alkoi, ja eri puolilla kaupunkia sijainneet 

laitokset koottiin lähekkäisiin kiinteistöihin, joihin 

muutti myös näiden alojen sektoritutkimuslaitok-

sia. Kampusten muodostaminen avasi aikaikkunan 

myös kirjastopalvelujen kokoamiselle kyseisten tie-

teenalojen erikoiskirjastoiksi, joille yliopisto raken-

nutti uudet kirjastotalot. Yliopisto vahvisti kirjas-

tolaitoksen johtamista 1990-luvulla nimittämällä 

vararehtorin johtamaan kirjastolaitoksen yhteistä 

luottamuselintä ja seuraavalla vuosikymmenellä 

perustamalla kirjastopalvelujen koordinoinnista 

vastaavan johtajan viran ja pienen koordinointi-

yksikön. Koordinointiyksiköstä tuli työväline sekä 

yliopiston digitaalisen kirjaston kehittämiseen, 

että kokonaissuunnittelussa tarvittavien selvitys-

ten laatimiseen ja toimeenpanoon. Suunnittelu pe-

rustui vahvaan yhteistyöhön tiedekuntien johdon 

vaan muutamia vuosia myöhemmin huomattava 

osa kirjaston hallintopalveluista siirtyi yliopiston 

kampuspalvelujen hoidettaviksi samaan aikaan, 

jolloin yliopisto joutui budjettileikkausten vuoksi 

irtisanomaan suuren määrän henkilöstöä, kirjasto 

mukaan luettuna. Kirjasto on uudistanut palvelu-

rakennettaan yliopistoyhteisön tueksi voimavara-

muutoksista huolimatta.1096 

Uuden yliopiston kirjaston 
taustatekijöitä 

Uusi Helsingin yliopiston kirjasto aloitti toimintansa 

tammikuun alussa 2010. Kirjastojen yhdistäminen, 

jota esitettiin ensimmäisen kerran 1970-luvun alus-

sa, toteutui neljäkymmentä vuotta myöhemmin, jos-

kin eri muodossa kuin tuolloin esitettiin. Yliopiston 

pääkirjastona toiminutta HYK:a ei jaettu opetusmi-

nisteriön alaiseen Kansalliskirjastoon ja yliopistoa 

palvelevaan osaan, vaan se sai kokonaisuutena Kan-

salliskirjasto-nimen ja laajenevat kansalliset tehtävät 

säilyen silti Helsingin yliopiston yhteydessä. Siitä 

kokonaisuudesta, jota 1970-luvun suunnitelmissa 

ehdotettiin muodostettavan tiedekunta- ja kurssikir-

japalveluosasto, tuli laajuudeltaan ja voimavaroiltaan 

Kansalliskirjastoa vastaava uusi Helsingin yliopiston 

kirjasto. Erona näiden kahden kirjaston välillä on 

toiminnanpainopistejaprofiili:yliopistonkirjasto

kattaa kokoelmiltaan ja palveluiltaan kaikki Hel-

singin yliopiston tiedekunnat ja erillislaitokset, kun 

taas Kansalliskirjasto palvelee tutkimuskirjastona 

erityisesti humanististen alojen tutkijoita mutta kan-

salliskirjastona koko maata kirjastoineen. Helsingin 

yliopiston yhteyteen muodostui näin kaksi tehtä-

viltäänjatoimintaprofiileiltaanerilaistakirjastoa.

Eräs tutkimuksen lähtökysymyksiä oli: miksi 

rakenteellisia muutoksia oli mahdollista toteuttaa 

2010-luvulla, kun niitä koskevat ehdotukset 1970-lu-

vulla loivat polaarisen suhteen muutoksia edistäneen 
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Tukholman yliopiston kirjasto ovat toimineet eril-

lisinä 1970-luvulta lähtien. Tukholman yliopistokir-

jaston perusta on tieteenalojen piirissä syntyneissä 

kirjastoissa, joskin niiden historia on lyhyempi kuin 

Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston tavoin 

Tukholman yliopisto on viime vuosina edelleen kes-

kittänyt kirjastokokoelmiaan yliopiston pääkirjas-

toon.1098 Toisin kuin Norjassa, jossa alkuaan yhtei-

nen kirjasto jaettiin kansallis- ja yliopistokirjastoksi 

kokoelmia myöten1099, Helsingin yliopistossa tiede-

kuntien piirissä syntyneet kirjastot eivät kuuluneet 

samaan organisaatioon kuin HYK/Kansalliskirjasto 

vaan luotiin professorikunnan toimesta laitosten ja 

tiedekuntien yhteyteen. 

Kirjastolaitoksen kokoelmien ja palvelujen ke-

hityskaarta pohditaan seuraavassa pääjaksossa. 

Tilastotietoa hyväksi käyttäen pyritään tunnista-

maan kirjastopalvelujen muutostrendit aikana, jol-

loin yliopiston erillisiä kirjastoja alettiin tarkastella 

kokonaisuutena. Vertailukohdan tiedekuntien kir-

jastoille tarjoavat HYK/Kansalliskirjastoa koskevat 

tilastotiedot. Henkilöstön ja tilojen kehitystä käsi-

tellään omina kokonaisuuksinaan. Näissä kaikissa 

on nähtävissä tietoympäristömurroksen laaja-alaiset 

vaikutukset, jotka kohdistuvat ihmisiin, sisältöihin, 

prosesseihin ja yhteyksiin.1100

ja kirjastojen kanssa. Kirjastojen hallinnollinen ja 

fyysinen yhdistäminen on muuttanut sekä kirjas-

tojen, että laitosten toimintaa. Tutkimusaineistot 

ja -julkaisut ovat enenevästi siirtyneet verkkoon. 

Pienten kirjastoyksiköiden luomat identiteettitilat 

ovat vaihtuneet kampuksittain suuremmiksi kir-

jastotaloiksi, joiden luonne on vähitellen muuttunut 

eräänlaisiksi monitoimitaloiksi. 

Samankaltainen pyrkimys kirjastopalvelujen 

keskittämiseen tietoympäristön muuttuessa on näh-

tävissä Suomen kaikissa yliopistoissa. Useimmis-

sa 1900-luvulla perustetuissa yliopistoissa syntyi 

huomattava määrä laitoskirjastoja siitäkin huoli-

matta, että niissä kirjastolaitos muodosti yhteisen 

organisaation huomattavasti Helsinkiä aiemmin. 

1990-luvun alussa yliopistoja oli 21 ja niissä toimi-

vien kirjastoyksiköiden kokonaismäärä oli noin 460. 

Vuosikymmentä myöhemmin määrä oli yli puo-

littunut, mihin osaltaan vaikutti kirjastoautomaa-

tion yleistyminen. Keskittäminen voimistui edel-

leen 2000–2010-luvuilla, jolloin maan 21 yliopistoa 

koottiin 14 yliopistoksi. Niiden kirjastopalvelut on 

keskitetty vajaaseen 40 palveluyksikköön.1097   

Kun Helsingin yliopiston kirjastokehitystä ver-

rataan muihin Pohjoismaihin, malli on lähimpä-

nä Ruotsin ratkaisuja. Siellä Kansalliskirjasto ja 
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aika (1970). Druckerin mukaan tiedosta oli tulossa 

tärkein tuotantotekijä teknologian muutosten ja ta-

louden globalisaation myötä.1101 Daniel Bellin vuonna 

1973 julkaisemaa teosta on pidetty ensimmäisenä 

yhteiskuntateoreettisena pyrkimyksenä jäsentää 

tietoyhteiskunnan rakenteellista muutosta.1102 Tieto-

yhteiskuntakeskustelua teki laajasti tunnetuksi tule-

vaisuudentutkijanAlvinTofflerin suomeksi vuonna 

1972 käännetty Hätkähdyttävä tulevaisuus, samoin 

kuin vuonna 1980 julkaistu The Third Wave.Toffle-

rin mukaan yhteiskunta oli kehittymässä yhä yksilö-

keskeisemmäksi ja hajautetummaksi. Uudenlainen 

tietoverkkojen avulla tapahtuva kommunikointi loi 

viralliset kanavat ohittaessaan paineita hierarkkis-

ten organisaatioiden uudistamiseksi.1103 Kaupallisen 

tietoteknologian läpimurto tapahtui samaan aikaan 

kun taloudellinen kasvu hidastui; öljykriisi ja työt-

tömyyden kasvu leimasivat 1970-lukua. Internetin 

esiaste Yhdysvaltain puolustushallinnon verkko 

pystytettiin 1969. Mikroprosessoritekniikan kehi-

tys ja verkkoviestinnän mahdollistava protokolla 

loivat 1970-luvun alkupuoliskolla tietä internetille. 

Merkittäväksi digitaalisen tietoteknologiamurrok-

sen on tehnyt sen tunkeutuminen syvälle kaikkiin 

 Edellisissä pääluvuissa on käsitelty kirjasto-

jen perustamista ja tiedekuntien toimesta 

syntyneen kirjastoverkoston kehitystä yh-

deksi kirjasto-organisaatioksi. Rakenteellisia uu-

distuksia vauhdittivat, jopa vaativat toiminta- ja 

tietoympäristön murrokset. Seuraavaksi tarkastel-

laan tilastotietojen valossa kokoelmien, palvelujen 

ja toimintaedellytysten kehityskaarta vertaillen tie-

dekuntien kirjastoverkostoa vastaaviin HYK/Kan-

salliskirjaston tietoihin. Rajoituksia tilastotietoihin 

tuo se, että systemaattinen tietojen keruu käynnistyi 

tiedekuntien kirjastoissa vasta siinä vaiheessa, kun 

kirjastoihin saatiin päätoimiset kirjastonhoitajat. 

Vaikka Maatalous- ja Metsäkirjasto alkoivat ilmoit-

taa tietojaan 1950-luvulla tieteellisten kirjastojen 

tilastoihin ja tiedekuntakirjastot 1960-luvulla, mate-

maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kirjastoista 

tilastotietoja saatiin vasta 1970-luvun lopulla. Tästä 

syystä koko kirjastoverkoston kattavia vertailukel-

poisia tilastoja on yleensä saatavilla vasta vuodesta 

1980 alkaen. 

Käsite tietoyhteiskunta ilmaantui suomen kie-

leen 1970-luvun alkupuolella, jolloin amerikkalaisen 

Peter F. Druckerin kirja The Age of Discontinuity 

(1969) ilmestyi suomennettuna nimellä Muuttumisen 

Perustoimintojen 
automatisoinnista yhteiseen 
kirjastojärjestelmään
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kaukopalveludokumenttien välitys nopeutui ja 

tehostui tuntuvasti. Tärkeä tiedon jakamisen ja 

keskustelun foorumi oli Suomen tieteellisen kir-

jastoseuran jäsenlehti Signum, jota alettiin julkaista 

1968. Ensimmäisiä selvityksiä tietotekniikan so-

velluksista tehtiin 1960-luvun lopulla Esko Häklin 

toimesta ja Matti Liinamaan johdolla.1107 Liinamaan 

mukaan kaikki manuaaliset toimenpiteet voitiin 

automatisoida.1108 Pohjoismainen yhteistyö avasi ovia 

myös suomalaiselle tietopalvelujen kehittämiselle. 

Ensimmäisiä toimijoita yliopistokirjastoista olivat 

Teknillisen korkeakoulun kirjasto ja Lääketieteel-

linen keskuskirjasto.1109 Teknillisen korkeakoulun 

kirjastonhoitaja Elin Törnudd kirjoitti 1969 tieto-

tekniikan luomista mahdollisuuksista sekä perus-

toimintojen automatisointiin, että artikkelien julkai-

sutulvan hallintaan. Tutuksi tulivat eurooppalaiset 

ja amerikkalaiset aloitteet atk-palvelujen käynnis-

tämiseksi.1110 Valtaosin suomalaiset kirjastot vasta 

alkoivat suunnitella tietotekniikan hyödyntämistä 

perustoiminnoissaan. 

Kirjastojen perustoimintojen automatisointi 

eriytyi yliopiston muusta atk-kehittämisestä. En-

simmäisen suunnittelualoitteen opetusministeri-

ölle kurssikirjapalvelujen automatisoinnista teki 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta maaliskuussa 

1970. Opetusministeriön Valtion tietokonekeskuk-

selta tilaama suunnitelma (1971) tähtäsi kuitenkin 

alusta alkaen kurssikirjapalveluja laajempaan kir-

jastopalvelujen automatisointiin.1111

Voidaan kysyä, miksi kirjastopalvelujen automa-

tisointia Helsingin yliopistossa ei aloitettu yhdessä 

yliopiston laskentakeskuksen kanssa, kuten esi-

merkiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa tehtiin. 

Keskeinen syy lienee ollut kuormitus, joka kohdistui 

tuolloin suuren yliopiston kymmenen vuotta toi-

mineeseen laskentakeskukseen. Tutkijoiden pal-

velutarve kasvoi ja hallinnon tarpeet lisääntyivät, 

joten kirjastopalvelut rajattiin ulkopuolelle hallinnon 

perinteisen työelämän teknologioihin ja levittäyty-

minen koko maailmaan.1104

Kirjastojen perustaminen ja alkuvaiheet oli-

vat riippuvaisia kunkin akateemisen instituution 

painotuksista ja voimavaroista, tutkimus- ja ope-

tusaloista, jopa yksittäisistä opetushenkilökunnan 

persoonallisuuksista. Ammatillistuminen alkoi tie-

dekuntien kirjastoissa 1930-luvulla mutta vahvistui 

vasta 1960-luvulla, jolloin käynnistyi laaja-alainen 

muutosvaihe. Tietoyhteiskunnan kehitys, kirjas-

toalan yliopistokoulutus, kirjastosuunnittelu, val-

takunnallisen tilastotiedon kerääminen ja alkava 

käyttäjäkoulutus lisäsivät korkeakoulukirjastojen 

yhteistyötä. Yliopistokirjastojen yhdenmukaistumi-

nen alkoi, kun käyttöön otettiin yhteisiä atk-järjes-

telmiä. Digitaaliset hankintakonsortiot ja palvelujen 

yhteiskehittäminen voimistivat trendiä edelleen.  

Tietotekniikkaa otetaan 
käyttöön 
Merkittävin viime vuosikymmenien muutos kir-

jastoissa on ollut tietoympäristön verkottuminen 

ja tietotekniikan käyttöönotto kirjastojen arjessa ja 

ydintehtävissä. Tietoympäristön muutosta on kuvat-

tu kolmivaiheisena prosessina, joista aluksi aiempi 

työ tehtiin tehokkaammin toimintojen modernisoin-

nin avulla, toisessa vaiheessa selvitettiin kokeilujen 

avulla uusia tietoteknologian mahdollisuuksia ja 

kolmannessa vaiheessa jouduttiin tekemään pe-

rustavanlaatuisia tietotekniikan mahdollistamia 

organisaatiomuutoksia.1105 

Suomessa seurattiin jo 1960-luvulla kan-

sainvälistä tietotekniikkakehitystä, vaikka kir-

jastoautomaation suunnittelu lähtikin liikkeelle 

noin kymmenen vuotta myöhemmin kuin edellä-

kävijämaissa, kuten Yhdysvalloissa.1106 Telex otet-

tiin käyttöön 1960-luvulla, minkä seurauksena 
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osoittautui onnekkaaksi korvaavaksi valinnaksi. 

Atk-kehittämisen alkuvaiheita ovat asiantuntevasti 

analysoineet muun muassa Juha Hakala (2018) ja 

Jyrki Ilva (2006).1114 

Kirjastojen atk-tavoitetoimikunta asetti alus-

ta alkaen tavoitteeksi kokonaisjärjestelmän, mikä 

osoittautui kuitenkin liian kalliiksi 1970-luvulla, 

jolloin öljykriisi koetteli maan taloutta. Oli järkevää 

aloittaa luettelointiprosesseista, joiden siirtäminen 

atk-järjestelmään oli mahdollista eräajopohjaisesti. 

Tarvetta korosti luettelointitehtävien vaatima työ-

aika mutta myös luetteloiden keskeisyys kirjastoko-

koelmien tehokkaalle käytölle. Varhaisimmat koko-

elmaluettelot oli kirjoitettu käsin luettelokansioihin 

ja kortistoihin. Sittemmin kirjoituskone helpotti 

työtä ja luettelokorttien monistaminen hoidettiin 

vahakopioiden avulla. Kun yhä useammat kirjas-

tot alkoivat käyttää tietotekniikkaa luetteloinnissa, 

TKAY joutui tekemään paljon yhtenäistämistyö-

tä toimittaessaan kirjastojen mikrotietokoneilla 

tai päätteellä tallennettuja luettelotietoja KDOK/

MINTTU-tietopankiksi.1115 Kyseiseen tietopankkiin 

atk-suunnitteluryhmän toimesta. Laskentakeskuk-

sen paineita kuvastaa se, että pelkästään vuonna 

1974 sille tuli 600 erillistä toimeksiantoa.1112 

Kirjastot eivät halunneet jäädä odottamaan. 

Opetusministeriö asetti tieteellisten kirjastojen 

atk-tavoitetoimikunnan 1971 puheenjohtajana 

vt. osastopäällikkö Esko Häkli. Työryhmässä oli 

asiantuntemusta yliopistoista, valtionhallinnos-

ta, tieteentekijöiltä ja tietojenkäsittelytieteestä.1113 

Seuraavana vuonna valmistuneessa mietinnössä 

esitettiin kirjastojen automatisointia kokonaisjär-

jestelmänä, johon kuuluisivat hankinta, luettelointi, 

lainaus ja tilastointi. Keskitetty suunnittelu nähtiin 

välttämättömäksi, sillä kirjastoissa ei ollut atk-kou-

lutuksen saanutta henkilöstöä. Opetusministeriön 

yhteyteen perustettiin 1974 tieteellisten kirjastojen 

atk-ryhmä, sittemmin TKAY, jonka pitkäaikaisena 

johtajana toimi FM Antti Soini. Alkuvaiheessa lu-

paavalta näyttänyt yhteistyö Ruotsin LIBRIS-järjes-

telmän kanssa ajautui kriisiin kyseisen järjestelmän 

laiteriippuvuuden vuoksi. British Libraryn eräajo-

pohjainen Library Software Package-ohjelmisto 

Kurssikirjojen palautus-
ruuhkan hallinta oli 
hankalaa ennen kuin 
atk-järjestelmä otettiin 
käyttöön. Kuva Domus 
Academican C-talon 
kellarissa sijainneesta 
kurssikirjalainaamosta. 
Kirjapinon äärellä Arvi 
Kytölä. kuvalähde: hel-
singin yliopisTon kirjas-
To. opiskelijakirjasTon 
kuvakokoelma.
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kansantalous- ja liiketaloustieteen tietokanta Scan-

dinavian periodicals index in economics and busi-

ness. Kauppakorkeakoulun kirjasto liitettiin 1978 

pohjoismaiseen Scannet-verkkoon, mikä mahdollisti 

online-tiedonhaut.1119 Samana vuonna käynnistyi 

yhteistyö eurooppalaisen liikkeenjohdon ja liiketa-

loustieteen tietokannan luomiseksi. Kirjasto kehitti 

myös omaa hankinta-, luokitus- ja luettelointijärjes-

telmää, jotta tiedonhaku olisi yhteensopiva olemassa 

olevien tietokantojen kanssa.1120  

Ensimmäisten online-tietopalveluja käynnistä-

neiden kirjastojen joukossa olivat Helsingin kauppa-

korkeakoulun kirjaston lisäksi Jyväskylän yliopis-

ton kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja Teknillisen 

korkeakoulun kirjasto.1121 Suomen liittyminen 1983 

Euronet-tietoliikenneverkkoon poisti esteitä on-

line-tietopankkien käytöltä.1122 Leimallista 1970- ja 

1980-luvuille olivat suuret erot niin kirjastojen kuin 

niissä työskentelevien välillä. Mikrotietokoneiden 

käyttöönotto 1980-luvulla ja suomalaisten yliopisto-

jen tietoliikenneverkko (FUNET) loivat uudenlaisia 

mahdollisuuksia hajautetulle tietojen käsittelylle ja 

palveluille.1123

Jo 1970-luvulta lähtien painetun kirjallisuuden 

rinnalle alkoi vähitellen tulla muita julkaisu- ja tal-

lennusmuotoja, jotka kuitenkin edellyttivät uutta 

laitekantaa.Vuonna1979filmikorttienkäytönhaas-

teena oli lukulaitteiden riittämättömyys.1124 1990-lu-

vulla CD ROM-tiedostoja hankittiin yliopiston 

myöntämällä lisärahoituksella.1125 Kärjistäen voidaan 

väittää, että lehtivaltaisilla aloilla luotiin räätälöityjä 

palveluja siinä vaiheessa, kun kirjavaltaiset alat 

vasta siirsivät kokoelmiaan atk-luetteloon. 

kuuluivat sittemmin artikkelitietokanta, kotimaisen 

kirjallisuuden viitetietokanta sekä luettelo kirjas-

toihin hankitusta ulkomaisesta kirjallisuudesta, 

samoin kuin luettelot kausijulkaisuista ja musiikki-

tallenteista. Tietovarastoa luettiin mikrotietokoneen 

tai päätteen avulla käyttäen hyväksi VTKK:n kehit-

tämää MINTTU-tiedonhakuohjelmaa.1116 Kuvaavaa 

on, että työmäärän vuoksi joitakin tietokantoja voi-

tiin päivittää vain pari kertaa vuodessa. Kirjastojen 

näkökulmasta tietokannat olivat tässä vaiheessa 

lähinnä vain lisätyötä aiheuttava sivutuote. Samalla 

kuitenkin luotiin perusta suomalaisten kirjastojen 

verkottumiselle, standardoinnille ja tulokselliselle 

yhteistyölle.  

Vaikka keskitetty kirjastojen automatisointi 

alkoi kurssikirjapalveluista, erkaantui näiden pal-

velujen atk-suunnittelu valtakunnallisesta suunnit-

telusta. Vaihtoehtoja ryhdyttiin selvittämään HYK:n 

sisäisen työryhmän toimesta, sillä suunnittelulle 

oli akuutti tarve. Kurssikirjakokoelmien manuaali-

nen hallinta kävi työlääksi, sillä kotilainoja oli pal-

jon (200 000 lainaa vuodessa), samoin varauksia 

(40 000), minkä lisäksi tiedekunnat vaihtoivat tut-

kintovaatimuksia vuosittain. HYK:n opiskeluosasto 

otti lainauksen atk-järjestelmän käyttöön juhannuk-

sena 1981, minkä jälkeen useat muut yliopistokir-

jastot tekivät samoin.1117 Kurssikirjastoihin räätälöity 

järjestelmä toimi lähes vuosikymmenen ennen kuin 

yliopistokirjastojen yhteinen VTLS-järjestelmä voi-

tiin ottaa käyttöön.1118 

Käyttäjille tarjottavien tietopalvelujen kehi-

tystyöstä ottivat vastuuta kirjastot, jotka nimettiin 

sittemmin alojensa keskuskirjastoiksi. Ne olivat 

palvelukehityksen innovaattoreita, joiden kan-

sainväliset verkostot edesauttoivat kehitystyössä. 

Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston talous-

tieteellisten artikkeleiden atk-tietokanta Finnish 

Periodical Index (FINP) julkistettiin 1975, minkä 

jälkeen pohjoismaisen yhteistyön tuloksena syntyi 
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Kirjojen atk-luettelointi aloitettiin useissa kir-

jastoissa 1980-luvun alkupuolella.1128Bibliografioi-

ta alettiin tehdä päätteellä, joka parhaimmillaan 

oli niin iso, että se vei kokonaisen huoneen. ”Työtä 

tehtiin vuorotellen kirjoittaen tai oikolukien. Kortit 

jäivät vähitellen pois käytöstä, mutta itse luettelointi 

tapahtui formaattilomakkeille käsin kirjoittamalla. 

Konekirjoittajat sitten naputtelivat tekstit tietoko-

neelle ja luetteloijat oikolukivat tekstit kahteen ker-

taan. Lukuisista tarkistuksista huolimatta virheitä 

tahtoi jäädä.”1129 

Atk-osaaminen ja tietokoneet kuuluivat kuiten-

kin vielä harvojen asiantuntijoiden käyttöön, eikä 

valtaosa kirjaston henkilöstöstä ollut niistä kiinnos-

tunut tai nähnyt niitä millään tavoin kirjastotyöhön 

kuuluvina. Kirjastoalan koulutukseen tietotekniik-

ka sisältyi mutta varsin teoreettisessa muodossa. 

Harvoilla kirjastoilla oli asiaan liittyvää koulutusta 

henkilöstölleen. Tietokoneiden on kuvattu aluksi 

tuntuneen ”vain asioihin vihkiytyneiden jumalten 

ja jumalatarten riittivälineiltä, joihin suhtauduttiin 

perin epäluuloisesti, jopa vihamielisesti.”1130 

Yhteinen atk-luettelo 
edellyttää yhteisiä 
käytäntöjä 
MonografialuetteloidenautomatisointinähtiinHel-

singin yliopiston kirjastoissa kiireisimpänä tehtä-

vänä 1980-luvun alussa. Työn laajuutta kuvastaa 

se, että Helsingin yliopistossa oli neljäsosa maan 

kaikkien tieteellisten kirjastojen kokoelmista.1126 

Ulkomaiset aikakauslehdet rekisteröitiin tuolloin 

kansalliseen Finuc-S-järjestelmään mutta mono-

grafioidenatk-luettelointiolivastaalussa.Laitteiden

kalleus, puutteet erityisosaamisessa ja rahoituksen 

niukkuus hidastivat atk-menetelmien käyttöönot-

toa. Selvityksessä atk-menetelmien käyttömah-

dollisuuksista ja -tarpeista Helsingin yliopiston 

kirjastoissa (1982) esitettiin sellaisten alueellisten 

keskusten luomista, joiden päätelaitteiston käyttö 

jaettaisiin kalenterin mukaan eri alojen tarpeisiin. 

Mahdottomalta näytti, että jokaisella laitoksella oli-

si oma päätelaitteistonsa tai informaatiopalveluun 

erikoistunut henkilökuntansa.1127 

Kurssikirjalainaamon 
oma atk-järjestelmä 
otettiin käyttöön 1981. 
NOKIA:n koneella oli 
kokoa. Päätteen ääressä 
Anne Nevgi. kuvalähde: 
helsingin yliopisTon 
kirjasTo. opiskelijakir-
jasTon kuvakokoelma.
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Kirjastojen uutuushankinnan atk-luettelointi alkoi 1980-luvulla. Kuvaaja: Matti Karppinen. kuvalähde: hyka. 
Teologisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma.
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HELKA-tietokanta tuo 
kirjallisuuskokoelmat 
kaikkien ulottuville 
Helsingin yliopiston kirjastotoimikunta asetti joulu-

kuussa 1986 suunnitteluryhmän ylikirjastonhoitaja 

Esko Häklin johdolla selvittämään ja toteuttamaan 

uuteen atk-järjestelmään siirryttäessä tarvittavat 

toimenpiteet. Taustalla oli konsistorin päätös yliopis-

ton automaattisen tietojenkäsittelyn suuntaviivoista. 

Yliopiston tarkoituksena oli tehdä esitys kirjasto-

laitoksen yhteisen atk-järjestelmän hankkimiseksi 

tarvittavine laitteineen siten, että järjestelmä otet-

taisiin käyttöön 1989. 1133

Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan ko-

kouksessa 13.5.1988 voitiin kirjata ilmoitusasioi-

hin, että tieteellisten kirjastojen atk-järjestelmäksi 

oli valittu VTLS (Virginia Tech Library System) ja 

että sopimukset kaikkia tiede- ja taidekorkeakouluja 

varten oli allekirjoitettu.1134 VTLS otettiin kirjastois-

sa käyttöön vuosina 1989–1994. Opetusministeriö 

osoitti järjestelmän ylläpitovastuun HYK:lle. Yhteis-

työn koordinointia varten perustettiin yliopistokir-

jastojen neuvosto, josta sittemmin kehittyi merkit-

tävä yhteistyöelin yliopistokirjastoille.1135 Yliopistot 

ja niiden kirjastot muodostivat Linnea-konsortion 

ohjaamaan yhteisen järjestelmän toimintaa. Kir-

jastot pystyivät kopioimalla käyttämään toistensa 

tekemää luettelointityötä hyväksi.1136 

Kirjastolaitoksen yhteinen luettelotietokanta 

HELKA (Helsingin yliopiston kirjastojen atk-luette-

lo) teki lopultakin mahdolliseksi ajatuksen yliopiston 

yhteisestä kirjavarannosta. Kyseessä oli merkittävä 

periaatteellinen ja käytännön päätös, jota voi pitää 

eräänä lähtökohtana myöhemmin toteutuneille kir-

jastolaitoksen muutoksille.1137 Kirjastojen atk-lainaus 

aloitettiin 1992. Yhteinen luettelotietokanta lisäsi 

kirjastojen käyttöä ja aineistojen lainaamista, mikä 

näkyy taulukon 12 luvuissa. Kortistomuotoisten 

Jo 1970-luvun alussa hahmoteltu tarve kirjas-

totoimintojen kokonaisjärjestelmästä alkoi toteutua 

seuraavalla vuosikymmenellä. Opetusministeriö 

käynnisti 1984 valmisteluprojektin, jonka tuloksena 

syntyneen Tieteellisten kirjastojen tietojenkäsitte-

lyn kokonaistutkimuksen1131 mukaan kirjallisuuden 

hankinnassa, kaukopalvelussa, kokoelmakortistojen 

ylläpidossa ja lainauksessa oli runsaan rutiinityön 

aiheuttamia ongelmia, joita pyrittiin ratkaisemaan 

yhteisjärjestelmän hankinnalla ja käyttöönotolla. 

Muutoksen monitahoisuuden vuoksi käynnistettiin 

myös laajoja täydennyskoulutusohjelmia tieteellis-

ten kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille. Muun 

muassa opetusministeriön tukeman kuusiviikkoisen 

koulutusohjelman (TIEKO 1985–1986) päätavoite 

oli antaa valmiuksia käynnissä olevan muutoksen 

hallintaan. Ohjelmaan sisältyi runsaasti tietotek-

niikkaan ja tietokantoihin liittyvää teoreettista ja 

käytännön koulutusta.1132 

Kyseessä oli sellaisen uuden aallon valmiste-

lu, joka tuli vaikuttamaan mullistavasti kirjastojen 

toimintaan. Atk-taitojen opettelu ei riittänyt. Oli 

opeteltava uudenlaista yhteistyötä ja luotava uu-

sia foorumeita. Kun tietoja tallennettiin yhteisiin 

järjestelmiin, oli sovittava yhteisistä luetteloinnin, 

translitteroinnin, asiasanoituksen ja luokitusten 

tavoista. Erillisten kirjastojen oli suostuttava luo-

pumaan monista perinteisistä tavoistaan ja löydet-

tävä uusia ratkaisuja neuvotellen ja sopien muiden 

kanssa. Vaikka muutos ei edennyt vailla ristiriitoja, 

tämä prosessi loi kirjastojen yhteistyölle ja yhteen-

kuuluvuudelle kokonaan toisenlaisen perustan kuin 

paraskaan mietintö. 
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uudelleen. Asiakaspalvelussa jouduttiin ottamaan 

palvelumaksuja käyttöön. 

HYK perusti Helsingin yliopiston kirjastojen 

tueksi HELKA-yksikön, jonka projektipäällikkönä 

toimi 1990–2010 FM Katri Tuori eläkkeelle jää-

miseen saakka. HELKA-yksiköstä tuli oleellinen 

osa Helsingin yliopiston kirjastolaitosta; erilliset 

kirjastot olivat entistä riippuvaisempia luetteloin-

nin ja lainauksen teknisestä toimivuudesta. Kir-

jastojen atk-palvelujen avainhenkilöt Kirsti Tainio 

ja Katri Tuori ottivat vastuun kirjastojärjestelmän 

toimivuudesta vakavissaan, sillä alkuvuosina tieto-

koneiden kapasiteetti ja suorituskyky ei vastannut 

tarvetta vaan kaatumisuhka oli todellinen. Puhelin 

luetteloiden siirtäminen sähköiseen muotoon työl-

listi kirjastoja yli kymmenen vuotta. Työtä tehtiin 

omin voimin, yliopiston hankerahoituksen turvin 

ja tukeutuen muun muassa naapurimaan itsenäis-

tyttyä Viron kansalliskirjastoon, joka laitteiden ja 

konvertointihankkeen myötä sai edellytyksiä omien 

kokoelmiensa käsittelyyn.1138 

Vaikuttaessaan kaikkien kirjastoissa toimivien 

työhön tietotekninen osaaminen jakoi henkilöstöä 

kolmeen ryhmään: tietotekniikasta kiinnostunei-

siin erikoisosaajiin, selviytyjien ryhmään, joka oppi 

käyttämään sitä työssään sekä syrjäytyjiin, joille 

siitä tuli pitkäksi aikaa ongelmia.1139 Henkilökun-

nan työ muuttui ja sisäisiä toimintoja organisoitiin 

Projektipäällikkö Katri Tuori johti vuosikausia useita kirjastolaisten HELKA-yhteistyöryhmiä, jotka osaltaan 
auttoivat kirjastolaisia hitsautumaan yhden kirjaston henkilöstöksi. Kirjastolaisten kesänavauksessa 2002 
otetussa kuvassa Katrin kanssa kirjastonhoitaja Eeva Peltonen, joka HELKA-yhteistyön lisäksi osallistui vies-
tinnän ja e-kirjaston kehittämiseen. Kuva: Eero Piirainen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. valTio-
TieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon kuvakokoelma.
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julkaisutietojen keräämisestä tietokannaksi, joka sai 

nimen JULKI.1142 Kirjastolaitoksen aloitteellisuus sai 

yliopiston johdon taakseen.1143 Tietokanta osoittautui 

sittemmin tärkeäksi lähteeksi tutkimuksen arvioin-

nissa. Samaan aikaan rehtorin päätöksellä (120/94) 

perustettiin myös tutkimushankkeita koskeva tie-

tokanta. Julkaisurekisterin ylläpidosta vastasi HYK 

kuitenkin niin, että kukin tiedekuntakirjasto tallensi 

oman tiedekuntansa tutkijoiden julkaisutiedot.1144

Yliopiston HELKA-tietokannan liitännäiskirjas-

toiksi hyväksyttiin myös tutkimuslaitosten ja seuro-

jen kirjastoja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 

oli vieressä matkoillakin: ”Aina oli joku, jolle soittaa, 

jos jokin meni vikaan. Olen herännyt Yhdysvalloissa 

monta kertaa keskellä yötä puhelimen pirinään. Vie-

lä eläkkeelle jäätyäni ihmiset ovat soitelleet…”1140 Ei 

siis ollut ihme, että resursointikysymykset nousivat 

esille useaan otteeseen HELKA-yksikön tehtävien 

lisääntyessä.1141 HELKA-yksikkö siirrettiin Kansal-

liskirjastosta vuonna 2010 perustetun uuden Helsin-

gin yliopiston kirjaston keskitettyihin palveluihin. 

Atk-teknologia antoi mahdollisuuden kehit-

tää palveluja myös yliopiston tutkimustyön doku-

mentointia varten. Tällainen oli aloite tutkijoiden 

Arto Konttinen ja Ari Ahlqvist olivat kirjastolaisten atk-tuki ja -turva sekä HELKAa pystytettäessä ja vakiin-
nutettaessa, että myöhemminkin. Molemmat aloittivat näissä tehtävissä Opiskelijakirjastossa. Arto Kontti-
nen jatkoi kirjastolaisten tukea Kaisa-talossa, vaikkakin yliopiston tietotekniikkakeskuksen työntekijänä. Ari 
Ahlqvist siirtyi Kansalliskirjaston verkkopalveluihin. Kuvassa kaksikko kirjastolaisten kesänavauksen 2002 
antimia nauttimassa välissään Leena Kaikumo, joka hänkin aloitti kirjastouransa Opiskelijakirjastossa. Ku-
vaaja: Eero Piirainen. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. valTioTieTeellisen Tiedekunnan kirjasTon 
kuvakokoelma.
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yhteistyössä CSC:n kanssa. Kukin korkeakoulu 

vastasi omasta näkymästään kansallista palvelua 

hyödyntäen. Uusi järjestelmä helpotti käyttäjien 

tiedonhakua ja paransi mahdollisuuksia itsepal-

veluun. Oleellinen parannus oli se, että Voyagerin 

myötä kirjastojärjestelmästä voitiin luoda yhteydet 

elektronisiin aineistoihin. Kirjastojen e-kokoel-

mien kasvaessa tuli tarpeelliseksi kehitellä myös 

uudenlaisia tapoja aineistojen tietoon ja käyttöön 

saattamiseksi.1146 

 Kirjastojen automaatiokehitys oli niin merkit-

tävä vaihe, että ilman sitä seuraavatkaan kehittä-

misaskeleet tuskin olisivat olleet mahdollisia. Kaik-

kien kirjastojen kokoelmat tulivat saavutettaviksi 

yhteisen näkymän kautta yliopiston kokoelmana. 

Yhtenäistäminen ja yhteisten sääntöjen jakaminen 

opettivat eri kirjastojen henkilöstön yhteistyöhön. 

Monia työläitä rutiineja voitiin keventää. Sen sijaan 

professorikunnassa ei herättänyt jakamatonta myö-

tämielisyyttä yhteisen atk-järjestelmän edellyttämä 

käyttöoikeuksien harmonisointi ja omiksi koettujen 

kokoelmien avaaminen kaikkien käyttöön. 

Ilmatieteen laitoksen kirjasto, Museoviraston kir-

jasto, Suomalaisten kirjallisuuden seuran kirjasto, 

Tuglas-seuran kirjasto ja Työväenliikkeen kirjasto. 

Osallistumista yhteiseen kirjastotietokantaan perus-

teli erityisesti se, että merkittävä osa näiden kirjas-

tojen asiakkaista oli Helsingin yliopiston tutkijoita, 

opettajia ja opiskelijoita. Asiakkaat saattoivat löytää 

etsimänsä aineiston yhden tietokannan kautta. Myös 

kirjastot hyötyivät, sillä niiden ei tarvinnut pitää 

huolta tietokannan ylläpidosta vaan se hoidettiin 

keskitetysti. Liitännäisjäsenet maksoivat osuutensa 

tietokanta- ja työkuluista.1145

Kymmenessä vuodessa VTLS-järjestelmä osoit-

tautui vanhentuneeksi, sillä sen avulla tuotettu 

HELKA oli kuitenkin pääasiallisesti kirjastojen 

painettujen julkaisujen kokoelmaluettelo, joka eri 

moduuleineen edusti pyrkimyksiä automatisoida 

kirjaston prosesseja, hankintaa, saapumisvalvon-

taa, luettelointia ja lainausta. Suomen tieteellisil-

le kirjastoille hankittiin 2000-luvun taitteessa 

uusi Voyager-kirjastojärjestelmä. HYK vastasi 

keskitetyn ohjelmiston ja laitekannan ylläpidosta 
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ja koulutusta. Henkilökunnalta edellytettiin uuden-

laista orientoitumista ja erityisesti tietotekniikkaan 

liittyvän osaamisen kasvattamista. 

Tässä luvussa käsitellään kokoelmien ja hankin-

nan kehitystä 1970-luvulta 2010-luvulle. 

Kun kokoelmien 
omistaminen oli keskeistä
Kokonaiskuvaa Helsingin yliopiston kirjastojen ko-

koelmista pyrittiin ensi kertaa muodostamaan 1969 

julkaistussa laitoskirjastoselvityksessä, johon saatiin 

tietoja 114 kirjastosta.1147 Tiedekunta- ja laitoskir-

jastojen kokoelmiin kuului 1970-luvun alussa 1,26 

miljoonaa nidettä, joista noin puolet oli seitsemässä 

tiedekunta- ja keskuskirjastossa ja puolet hajautu-

neina yli 160: een laitoskirjastoon. 

Kokoelmien kehitystrendejä käsiteltiin Helsin-

gin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämissuunni-

telmassa (1975), jossa arvioitiin muutoksia vuosien 

1966 ja 1972 välillä. Näytti siltä, että kirjastolaitok-

sen hajaantuminen olisi lisääntynyt, sillä useim-

missa tiedekunnissa laitoskirjastojen kokoelmat 

kasvoivat nopeammin kuin tiedekuntakirjastojen. 

 Y liopiston laitos- ja seminaarikirjastot syn-

tyivät, kun professorien toimesta alettiin 

koota kausijulkaisuja ja kirjoja akatee-

misen arjen työvälineiksi. Vasta vuosikymmeniä 

myöhemmin tarvittiin kokoelmarakenteita ja am-

mattitaitoista kirjaston hoitoa. Vahva käsitys ko-

koelmien omistusoikeudesta oli osa professorien 

luomien kirjastojen arvomaailmaa. Vasta tietoym-

päristön muutos digitaalisine julkaisuineen alkoi 

murtaa omistusoikeuden periaatetta; tärkeimmäksi 

kirjastolaitoksen tehtäväksi tuli luoda koko yliopisto-

yhteisölle esteetön pääsy mahdollisimman laajoihin 

ja korkeatasoisiin tietovarantoihin.  

Tieteellisten lehtien siirtyminen verkkoon alkoi 

1990–2000-lukujen taitteessa. E-kirjojen voimak-

kaimman kasvun kausi ajoittuu 2010-luvulle. Perin-

teinen erillisten kirjastojen tapa ostaa tietoaineistoja 

muuttui käyttöoikeuksien lisensiointiin kansallisissa 

konsortioissa tai koko yliopiston laajuisena kilpai-

lutuksena. Rahoitusmallit muuttuivat. Digitaalisten 

aineistojen lisääntymisellä oli vaikutuksia myös mo-

niin muihin kirjaston perinteisiin toiminta-alueisiin, 

kuten luettelointikäytäntöihin ja fyysisten kokoelmi-

en arviointiin. Kirjastot joutuivat pohtimaan e-ai-

neistojen käytön tukea, käyttöliittymiä, viestintää 

Kokoelmien omistuksesta 
digitaalisten julkaisujen 
käyttöoikeuksiin  
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Laitoskirjastot luetteloivat itsenäisesti hank-

kimansa aineiston, mikä lisäsi luettelointikäytän-

töjen kirjavuutta. Rahoitusongelmista huolimatta 

laitokset halusivat mahdollisimman suurta oma-

varaisuutta ja itsenäisyyttä. Kirjastojen työnjakoa 

selvittävä työryhmä (1976) totesikin: ”Kokoelmia 

pidetään laitosten yksityisomaisuutena, jonka käy-

töstä vain laitos voi päättää.” Työnjakoa selvittäneen 

työryhmän johtopäätöksissä on näkyvissä uusi pe-

rinteistä poikkeava linjaus, jonka toteutuminen vei 

kuitenkin aikaa pari vuosikymmentä: ”… yliopiston 

varoilla hankitun kirjallisuuden tulee periaatteessa 

olla kaikkien yliopistossa työskentelevien, opettajien, 

tutkijoiden ja opiskelijoiden, käytettävissä, ja han-

kittuja kokoelmia tulee pitää yliopiston yhteisenä 

omaisuutena.1154 

Kirjallisuuden hankintakustannukset 
1980–2016 

Kirjallisuuden hankintakustannuksia on mahdol-

lista seurata tilastojen perusteella vuodesta 1980 

alkaen, josta lähtien Helsingin yliopiston kaikkien 

kirjastojen tiedot on ilmoitettu tieteellisten kirjasto-

jen tilastoon. Tätä edeltävissä tiedoissa oli merkittä-

viä puutteita, sillä matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan laitoskirjastot alkoivat ilmoittaa tieto-

jaan vasta 1970-luvun lopulla.1155 

Taulukkoon 9 on koottu Helsingin yliopiston 

kirjastoihin hankitun kirjallisuuden hankintame-

not 1980–2010 kokonaisuudessaan. Vuosien 1980–

2000 tilastoissa rahayksikkö oli FIM ja 2005–2010 

euro. Taulukko 10 sisältää neljällä kampuksella toi-

mivien kirjastojen aineistohankintoihin käyttämät 

menot, mikä antaa ainakin viitteellisen käsityksen 

tietoaineistojen kustannuseroista. 

Huomiota kiinnittävät eräät trendipoikkeamat. 

Vuonna 1995 kirjallisuuden hankintaan käytettiin 

noin neljännes vähemmän rahaa kuin viisi vuotta 

Tieteellisten lehtien hankintakustannukset kasvoi-

vat kuudessa vuodessa tuntuvasti siitäkin huolimat-

ta, että huomattava osa aikakauslehdistä saatiin 

vaihtoina, lääketieteellisistä lehdistä jopa 51 %.1148 

Tieteellisen julkaisemisen voimakas kasvu loi 

kirjastoille erityisesti tiloihin ja kirjallisuuden han-

kintavaroihin liittyviä paineita. Julkaisujen määrän 

arvioitiin kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodes-

sa. Erityisesti tieteellisten aikakauslehtien nimikkei-

den ja artikkelien määrä kasvoi voimakkaasti toisen 

maailmansodan jälkeen.1149 Myös hinnat kohosivat 

erityisen voimakkaasti luonnontieteiden aloilla.1150 

1970-luvun jälkipuoliskolla kustannusnousun jyrk-

kyyttä lisäsivät kolme devalvaatiota (vaikutus noin 

15 %) ja Suomen liikevaihtoveron korotus (lähes 4 

%). Tilauksia jouduttiin lopettamaan ja hankintoja 

rajoittamaan.1151 Tilanne kärjistyi 1980-luvun alku-

vuosina, jolloin matemaattis-luonnontieteellisen 

osaston professorit ja kirjastohenkilöstö vetosivat 

opetusministeriöön hankintarahoituksen korjaami-

seksi. Luonnontieteellisten alojen hankintamenoista 

80–95 % koski tieteellisiä lehtiä ja sarjoja, joiden 

hinnat kallistuivat 30 prosentin vuosivauhtia, kun 

taas yliopiston myöntämä kirjallisuuden hankinta-

rahoitus nousi vain 7 prosenttia vuosittain. Osaston 

kirjelmässä esitettiin merkittävää korotusta kirjasto-

määrärahoihin ja lakia, joka takaisi hintojen nousua 

vastaavan korotuksen tieteellisille kirjastoille.1152 

Asiaan ei kuitenkaan ollut löydettävissä ratkaisuja 

ministeriötasolla. 

Myös julkaisukanavat olivat monilla tieteena-

loilla muutoksessa. Perinteisten tieteellisten seu-

rojen asema tieteen julkaisutoiminnassa väheni 

merkittävästi 1960-luvun aikana: julkaistut sivu-

määrät putosivat 60 %:sta noin kolmasosaan. Vas-

taavasti korkeakoulujen laitossarjojen osuus kasvoi 

3 %:sta kolmannekseen julkaistuista sivumääris-

tä. Niiden heikkoutena olivat kuitenkin puutteet 

referee-järjestelmässä.1153  
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myönnettiin kahden miljoonan markan määrära-

ha vuonna 1998.1159 

Yliopiston käyttöön ostetun tietoaineiston me-

not olivat pääosin tiedekuntien vastuulla. HYK:n 

osuus hankintamenoista vaihteli 19 prosentista 25 

prosenttiin, kunnes vuonna 2000 näyttäisi tapah-

tuvan merkittävä menolisäys, jolloin HYK:n osuus 

nousee 45 prosenttiin. Kyseessä ei kuitenkaan ollut 

panostus erityisesti Helsingin yliopiston kirjastoko-

koelmiin vaan lisäys koski opetusministeriön tukea 

yliopistokirjastoille digitaalisten aineistolisenssien 

hankintaan. Rahoitus kanavoitiin HYK:n FinE-

LIb-palveluyksikön kautta. 

Vuosina 2005 ja 2010 kampuskirjastojen han-

kintamenot näyttäisivät taulukon mukaan vähe-

nevän. Muutosta selittää kuitenkin rahoitusmallin 

muutos. Yliopiston yhteiseen käyttöön hankittu-

jen digitaalisten lisenssien kustannukset siirtyivät 

kirjastopalvelujen koordinointiyksikön vastuulle. 

aiemmin. Syynä olivat lamavuosien tuntuvat mää-

rärahaleikkaukset, jotka jatkuivat useana vuonna, 

vaikka viiden vuoden välein kootuissa aikasarjoissa 

ne näyttävät rajautuvan tiettyyn vuoteen. Erityi-

sen vaikeaksi tilanteen teki ulkomaisten aineisto-

jen samanaikainen hintojen nousu. Yhä useammat 

laitokset joutuivat tiedottamaan asiakkailleen, että 

”tappolista niittää lehtiä laitoksella”1156 ja ”lehtiä on 

taas lopetettava.”1157 

Kirjastojen huoli rahoituksen leikkauksista sai 

vastakaikua yliopiston johdossa. Rehtori myönsi 

kirjastoille lisärahoitusta 1994–1995 yhteensä 4,8 

miljoonaa markkaa. Jaossa otettiin huomioon eri 

alojen hintakehitys: eniten hankintarahaa saivat 

HYK:n (25 % myönnetystä summasta) lisäksi mate-

maattis-luonnontieteellinen tiedekunta (18 %) sekä 

lääketieteellinen tiedekunta ja Lääketieteellinen 

keskuskirjasto (17 %).1158 Myös opetusministeriön 

tutkimuksen lisärahoitusohjelmasta kirjastoille 

Taulukko 9. Kirjallisuuden hankintamenot 1980–2010 yhteensä

Vuosi HYK/KK %
Kampukset 

yhteensä %
Muut  

yhteensä %

Yhteis-
hankinnat 

(e-aineisto) %
Kaikki  

yhteensä

1980 1 169 300 23 3 809 400 76 59 500 1 5 038 200

1985 3 176 000 25 7 280 800 57 2 385 300 19 12 842 100

1990 5 165 500 24 12 285 000 58 3 910 800 18 21 361 300

1995 3 049 000 19 10 869 600 69 1 749 800 11 15 668 400

2000 16 315 000 45 18 438 100 51 1 564 000 4 36 317 100

2005 3 683 400 47 3 021 400 39 75 000 1 1 056 000 13 7 835 800

2010 3 908 900 46 2 577 900 30 65 400 1 2 001 700 23 8 553 900

Rahayksikkö: 1980–2000 FIM, 2005–2010 €. Muut yhteensä: Soc & kom ja joitakin erillislaitoksia.

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
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Meilahden kampukset ovat yhden tiedekunnan kam-

puksia. Kaikilla kampuksilla on myös erillislaitoksia. 

Luonnontieteellisten kausijulkaisujen kalleus on nä-

kyvissä erityisesti Kumpulan kampuksen tiedoissa. 

Meilahden ja Viikin kampusten tuntuvaa hankin-

tamenojen lisäystä vuoden 2000 tilastossa selittää 

kampuskirjastojen perustaminen: tuolloin muun 

muassa laitosten maksamat tietoaineistojen kus-

tannukset siirrettiin kampuskirjastojen vastuulle. 

Osaltaan nousua selittää myös yliopiston myöntämä 

erillisrahoitus keskuskirjastotehtäviä hoitaneille 

kirjastoille siinä yhteydessä, kun tiedekuntien ra-

hoitusmallia muutettiin 1990-luvulla. Keskusta-

kampuksen suhteellinen osuus näyttäisi kasvavan 

merkittävästi 2005 ja 2010; syynä on kuitenkin ra-

hoitusmallin muutos. E-lehtipaketit, joihin tuolloin 

sisältyi ensi sijassa luonnon- ja lääketieteellisten 

alojen lehtiä, siirtyivät yhteishankinnan piiriin.1163 

Yhteisten hankintojen osuus lähes kaksinkertaistui 

2000-luvun aikana. Vuodesta 2010 alkaen kirjalli-

suushankinnat olivat osa uuden Helsingin yliopiston 

kirjaston (HULib) budjettia.

Kuvioon 7 on koottu yleisnäkymä hankin-

tamenojen kehityksestä; menot nousivat vuonna 

2016 poikkeuksellisesti yli 8 miljoonaan euroon. 

Jyrkkään nousuun oli syynä rehtorin myöntämä 

erillisrahoitus takautuvien e-lehtiarkistojen ostami-

seen.1160 Julkisten hankintojen kilpailutusta koske-

van lain tultua voimaan 2007 Helsingin yliopiston 

kirjastot siirtyivät käyttämään puitejärjestelysopi-

muksia.1161 Pääosa Helsingin yliopiston digitaalisten 

lehtien ja e-kirjojen kustannuksista on Helsingin 

yliopiston kirjaston vastuulla, mistä syystä kirjasto 

on pyrkinyt vähentämään muiden kuluerien osuutta 

ja kohdentamaan varoja aineistojen hankintaan.1162

Taulukko 10 antaa viitteellisen kuvan eri kam-

puksilla sijaitsevien tieteenalojen kustannuserois-

ta. Taulukon tietoja tulkittaessa on syytä muistaa, 

että keskustakampuksella on viisi tiedekuntaa ja 

Viikin kampuksella neljä. Sen sijaan Kumpulan ja 

kuVIo 5.  Aineiston hankintamenot 1980–2016 vuoden 2016 tason mukaan. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.



4 ”TieToympärisTön murros koskeTTaa sisälTöjä, prosesseja, yhTeyksiä ja ihmisiä”     | 263

säilyttämisestä. Vaihdot ja lahjoitukset olivat olleet 

merkittävä tieteellisten kausijulkaisujen hankinta-

väylä. Niiden tarkoituksenmukaisuus oli arvioitava 

uudelleen. Myös tilakustannusten säästöt nousivat 

yliopiston tavoitteeksi.

Kansalliskirjaston ja yliopiston kirjaston (HU-

Lib) painettujen kokoelmien laajuuteen oli revennyt 

merkittävä ero vuoteen 2016 tultaessa: Kansallis-

kirjaston painettuihin kokoelmiin sisältyi yli kol-

me miljoonaa säilytysyksikköä, kun taas uudessa 

Helsingin yliopiston kirjastossa oli 1,9 miljoonaa 

säilytysyksikköä. Lähes kolmesta miljoonasta ni-

teestä (1990) oli poistettu tai siirretty Kuopion Va-

rastokirjastoon lähes miljoona nidettä. Muun muas-

sa Viikin kampuskirjastossa tehtiin 2004 laajoja 

karsintoja eläinlääketieteellisen kirjaston siirtyessä 

Viikin kampukselle, minkä lisäksi kirjasto luopui 

etävarastostaan ja siirsi vähän käytetyn aineiston 

Varastokirjastoon. 1164

Painettujen tieteellisten kausijulkaisujen mää-

rä kasvoi voimakkaasti 1970–1980-luvuilla. Laa-

jimmillaan se oli 1990-luvun taitteessa, jolloin 

Painettujen kokoelmien kasvu taittuu 
karsintoihin 1990-luvulla

Kirjastokokoelmiin Helsingin yliopistossa sisältyi 

vuonna 1995 yhteensä 5,2 miljoonaa säilytysyksik-

köä (yhteistilaston käyttämä termi), joista HYK:n 

kokoelmissa oli 2,3 miljoonaa ja yliopiston muissa 

kirjastoissa 2,9 miljoonaa.  

Kokoelmien nidemäärä alkoi kääntyä laskuun 

1990-luvulla lopulla. Vuosien 1995 ja 2000 välis-

sä niteiden yhteismäärä putosi 5,3 miljoonasta 4,9 

miljoonaan niteeseen. Samaan aikaan kun HYK:n 

kokoelmien kasvu jatkui melko tasaisena, kääntyivät 

painettujen kokoelmien nidemäärät laskuun yliopis-

ton muissa kirjastoissa. Muutoksen syitä on haettava 

kirjastojen fuusioinneista. Kampuskirjastojen uudis-

rakennuksissa erillisten kirjastojen kokoelmia yh-

distettiin. Päällekkäistä ja vähän käytettyä aineistoa 

siirrettiin Varastokirjastoon tai poistettiin. Painetun 

aineistonosuusväheni2010-luvullamonografiahan-

kintojen siirtyessä digitaaliseen muotoon. Kirjasto-

jen yhdistäminen nosti esille tarpeen määritellä lin-

jaukset tietoaineistojen valinnasta, poistamisesta ja 

Taulukko 10. Kirjallisuuden hankintamenot kampuksittain 1980–2010

Vuosi
Keskusta- 

kampus %
Kumpulan 

kampus %
Meilahden 

kampus %
Viikin  

kampus % Yhteensä

1980 1 709 500 45 1 134 000 30 459 900 12 506 000 13 3 809 400

1985 2 935 500 40 1 798 500 25 1 180 000 16 1 366 800 19 7 280 800

1990 5 300 100 43 3 008 000 24 2 019 600 16 1 957 300 16 12 285 000

1995 3 563 300 33 3 569 300 33 1 904 000 18 1 833 000 17 10 869 600

2000 5 270 900 29 4 204 000 23 4 744 000 26 4 219 200 23 18 438 100

2005 1 555 600 51 423 000 14 491 800 16 551 000 18 3 021 400

2010 1 193 600 46 404 900 16 493 400 19 486 000 19 2 577 900

Keskustakampus sisältää myös Opiskelijakirjaston, vaikka kurssikirjat hankittiin useammalle kampukselle.

Viikin kampus sis. myös Eläinlääketieteellisen korkeakoulun/tiedekunnan. Rahayksikkö: 1980 FIM, 2005–2010 €.

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
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lehtiin käytetyt varat jouduttiin käytännössä siirtä-

mään hinnakkaiden e-lehtilisenssien hankintaan. 

Myös kustantajat alkoivat enenevästi julkaista lehtiä 

vain digitaalisessa muodossa. Painettujen lehtien 

tarve väheni edelleen, kun digitaalisia lehtiarkistoja 

voitiin ostaa takautuvasti kirjaston käyttöön. Pai-

netuista lehdistä luopuminen edesauttoi osaltaan 

tilakustannusten säästöpaineissa. Liitteessä 8 on 

taulukko kausijulkaisujen tilastollisista muutoksista.

Helsingin yliopiston kirjastoihin tuli yhteensä lä-

hes 50 000 kausijulkaisunimikettä. Näistä lähes 32 

000 tuli tiedekunta-, keskus- ja laitoskirjastoihin. 

Talouden lamavuodet verottivat hankintamahdol-

lisuuksia tuntuvasti 1990-luvun kuluessa, jolloin 

kirjastoissa totuttiin vuosittain toistuviin lehtitila-

usten karsintoihin. 

Uusia tekijöitä nousi esille 2000-luvulla tie-

teellisten lehtien siirtyessä verkkoon. Painettuihin 

kuVIo 6. Kirjastojen painetut kokoelmat vuosina 1980–2016. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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kuVIo 7. Jatkuvasti saapuvat painetut kausijulkaisut (nimekkeiden määrä) 1975–2016.  
Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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Maatalouskirjaston kirjastonhoitaja Sinikka Ekholm merkitsee saapuneen Dairy-lehden Kardex-kortistoon, 
jonka avulla lehtitilauksia ja niiden saapumista hallinnoitiin. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo. viikin 
kampuskirjasTon kuvakokoelma.



266 | TiedeyhTeisön kumppanina

kokeiltiin aluksi valmistelua ryhmätyönä, jota johti 

kirjastonjohtaja Teodora Oker-Blom. Kirjastonjoh-

tajat käsittelivät oman yksikkönsä kannalta työryh-

män esityksiä, minkä jälkeen kirjastotoimikunta 

(vuodesta 2004 kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta) 

teki päätöksen konsortioon osallistumisesta. Kir-

jastonjohtajien kokousmuistioista käy selville, että 

työryhmä joutui käyttämään paljon aikaa selvit-

täessään julkaisupakettien sisältöjä ja kirjastojen 

valmiutta osallistua rahoitukseen. Päätoimisen 

asiantuntijan tarve lisenssiasioiden hoitamiseen 

kävi ilmeiseksi.1170 Sittemmin 2000-luvulla myös 

painettujen lehtien ja kirjallisuuden hankinta jou-

duttiin järjestämään uudelleen, kun laki julkisista 

hankinnoista (348/2007) tuli voimaan. Kilpailutus 

ohjasi kohti hankintojen ja hankintaosaamisen kes-

kittämistä yliopiston kirjastoissa.1171  

Digitaalisen murroksen monitahoiset vaikutuk-

set olivat haaste kirjastojen johtamiselle. Vaikka 

seminaarit ja konferenssit lisäsivät tietämystä,1172 

kirjastonjohtajat tarvitsivat kokonaisvaltaisempaa 

näkemystä muutoksista, jotka ulottuivat kirjasto-

jen kokoelmien, rahoitusrakenteen, osaamisen ja 

koulutustarpeiden lisäksi tiloihin, laitekantaan ja 

henkilöstörakenteeseen. Hollantilaisesta Tilburgin 

yliopistosta tuli tärkeä koulutuskumppani Helsin-

gin yliopiston kirjastoille. Kyseinen yliopisto kehitti 

ensimmäisten joukossa kirjaston tiloja ja palvelu-

ja vastaamaan verkko-oppimisen vaatimuksia.1173 

Vuonna 1996 käynnistyi aluksi kaksiviikkoinen 

kansainvälinen kesäkoulu (International Summer 

School on the Digital Library), jossa eri maiden 

huippuasiantuntijoiden ohjauksella perehdyttiin 

digitaalisen kirjaston vaatimiin muutoksiin. Ensim-

mäiseen kesäkouluun1174 osallistui verkkopalveluja 

johtanut Inkeri Salonharju HYK:sta. Neljännessä 

kesäkoulussa 1999 suomalaisia koulutettavia oli jo 

seitsemän, joista kaksi Helsingin yliopistosta.1175 Seu-

raavina kolmena vuonna mukana oli yhteensä kuusi 

Omistamisen sijasta 
verkkojulkaisuihin hankitaan 
käyttöoikeuksia 
Yliopistokirjastojen yhteisen atk-järjestelmän on-

nistunut käyttöön ottaminen 1990-luvulla rohkaisi 

seuraaviin suuriin askeleisiin. Helsingin yliopiston 

kirjastotoimikunnalla oli mahdollisuus tutustua 

1990-luvun puolivälissä digitaalisten tietokantojen 

sopimuskäytäntöihin jo kokeiluvaiheessa, kun HYK 

valmistelisopimustaInstituteofScientificInforma-

tion (ISI) -organisaation tietokantojen ja Academic 

Pressin kanssa.1165 Kirjastotoimikunta otti myön-

teisen kannan hankkeeseen.1166 Kiinnostava avaus 

samaan aikaan oli myös yliopiston aloite opetus-

ministeriölle slaavilaisen kirjaston kirjakokoelmien 

täydentämisestä osana Venäjän ja Suomen välisiä 

velkajärjestelyjä.1167 Aloitteen läpimeno vei aikaa 

useita vuosia mutta sen avulla HYK sai tutkijoiden 

käyttöön merkittävän venäläisen lehtitietokannan 

Integrumin, johon sisältyi 50 valtakunnallista sa-

nomalehteä ja yli 100 provinssisanomalehteä sekä 

suuri joukko muuta ajankohtaista aineistoa.1168 

Osa yliopiston laitoksista hankki jo varhain di-

gitaalisia julkaisuja oman henkilöstönsä rajattuun 

käyttöön. 1990-luvun jälkipuoliskolla keskusteluun 

nousivat laajemmat hankintamallit. Kansallisen pal-

velun edut tunnistettiin yliopistokirjastoissa, kun 

FinELib-konsortio ja palveluyksikkö vakinaistet-

tiin osaksi HYK:n palveluja vuonna 2000. Opetus-

ministeriön myöntämä kolmen miljoonan euron 

vuosittainen hankintarahoitus nopeutti osaltaan 

digitaalisten lisenssien leviämistä yliopistokirjas-

toissa. Kansallisen konsortion ja palveluyksikön 

tueksi nimettiin ohjausryhmä ja konsortioryhmä 

sekä tieteenalakohtaiset asiantuntijaryhmät.1169 

Konsortiohankinnat lisenssineuvotteluineen 

tarvitsivat keskitetyn hankintavastuiden organisoin-

nin kunkin yliopiston sisällä. Helsingin yliopistossa 
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Hans Geleijnse osallistui molempiin kansainvälisiin 

arviointeihin.

Digitaalisten kokoelmien 
määrä kasvaa nopeasti 
2000-luvulla
Jos halutaan kiteyttää kirjastojen monitahoisten 

muutosten juurisyyt 2000-luvulla yhteen käsittee-

seen, sellainen voisi olla digitaalisuus tai verkko. 

Edellisen vuosikymmenen alussa kirjastot oppi-

vat sopimaan yhteisistä pelisäännöistä ottaessaan 

kirjastonhoitajaa tai -johtajaa Helsingin yliopiston 

kirjastoista, ja osallistuminen jatkui seuraavinakin 

vuosina. Muun muassa kirjaston kehityspäällikkö 

Kimmo Koskinen on kuvannut kesäkoulua 2001 

käänteentekeväksi kokemukseksi.1176 Koulutuksen 

merkitystä Helsingin yliopiston kirjastokehitykselle 

havainnollistaa se, että puolet tiedekuntien kirjas-

tonjohtajista ja useat asiantuntijat saivat ohjausta 

kyseisessä kesäkoulussa.1177 Toisaalla on käsitelty 

yliopiston kirjastolaitoksen kansainvälisiä arvioin-

teja 2000 ja 2004. Tilburgin yliopiston kirjaston-

johtaja, sittemmin kirjasto- ja tietohallintojohtaja 

Ensimmäisinä verkkoon siirtyivät tieteelliset lehdet ja hakuteokset. Huomattava osa painettujen lehtien 
hankintarahoituksesta jouduttiin kustannussyistä siirtämään digitaalisten hankintojen rahoittamiseen.  
Kuvassa Veera Ristikartano ja Antti Virrankoski. Kuvaaja: Aino-Leena Juutinen. kuvalähde: helsingin  
yliopisTon kirjasTo.
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käyttöön integroitua kirjastojärjestelmää. Nyt yh-

teistyön vaatimus koski kirjastopalvelujen ydintä. Oli 

hyväksyttävä käyttöoikeuden periaate kokoelmien 

omistamisen sijasta ja suostuttava moniportaisiin 

neuvotteluihin laajojen lehtipakettien lisensseistä. 

Informaatiotutkimuksen painotukset kuvastavat 

muutosten nopeutta. YTT Kimmo Tuominen ana-

lysoi väitöskirjassaan 2001 näkökulmia, jotka tulisi 

ottaa huomioon virtuaalikirjastoa rakennettaessa. 

Viiden vuoden päästä hän keskittyi uudessa kirjas-

saan haasteisiin, miten informaatiotulvaa voitaisiin 

hallita.1178  

Painetut tieteelliset lehdet alkoivat 2000-luvun 

alkuvuosina korvautua tietoverkon kautta luettavil-

la. Jo vuonna 2003 Helsingin yliopiston käyttöön 

lisensioitujen e-lehtien määrä (9 700) ylitti ensi ker-

ran painettuina hankittujen määrän (9 500). E-leh-

tien lisensseihin käytettiin tuolloin 38 % kirjastojen 

hankintamenoista. Samana vuonna valmisteltiin 

ensimmäinen suunnitelma yliopiston elektronisen 

kirjaston kehittämiseksi vuosina 2004–2006.1179 

Kirjaston perinteisiin töihin lisensioidut verkko-

julkaisut toivat muutoksia. Käyttöoikeus jouduttiin 

rajaamaan oman organisaation käyttöön. Kukin 

yliopistokirjasto linkitti e-lehdet hakuportaaliin 

omien asiakkaidensa käyttöön. Tämä edellytti al-

kuvaiheessa varsin paljon kirjastohenkilökunnan 

työtä, samoin kuin toimintahäiriöiden ratkaisemi-

nen. Verkkoviestinnän ja ohjeistuksen tarve kas-

voi, ja lisenssisopimuksiin liittyviä tekijänoikeuksia 

tuli valvoa. Myös hankintarahoituksen hallinnointi 

edellytti muutoksia. Hyvä esimerkki tästä oli Else-

vier-kustantamon Science Direct-palvelun lisen-

siointi. Kyse oli poikkeuksellisen suuresta ja tutki-

muksen kannalta merkittävästä hankinnasta, joka 

havainnollisti käynnissä ollutta tietoympäristön ja 

kirjastopalvelujen muutosta. 

Elsevier-kustantamon painettuina ilmestyviä 

tieteellisiä lehtiä vuonna 2000 tilattiin 45: een 

Helsingin yliopiston yksikköön; kukin yksikkö vasta-

si itse laskuistaan. Elsevierin lehdet olivat tärkeim-

piä Meilahden, Kumpulan ja Viikin kampuksilla. 

Kyseinen kustantamo tarjosi 1 200 lehden Science 

Direct-palvelua, jonka hinta vastasi edellä mainit-

tujen yksiköiden tilausten yhteenlaskettua hintaa. 

Vastaavanlaisen tarjouksen saivat Suomen kaikki 

yliopistot. FinELib kävi neuvottelut kustantajan 

kanssa yliopistojen yhteisen konsortion puolesta. 

Hintavan paketin rahoituspäätökset Helsingin yli-

opistossa siirtyivät laitoksista rehtori Kari Raivion 

ja dekaanien neuvotteluihin. Tiedekuntien mak-

suosuudet määriteltiin vuoden 2001 tilauskannan 

mukaan. Rahoitus irrotettiin tiedekunnilta päältä 

pois -periaatteella. Hallintovirastoon perustettu kir-

jastopalvelujen koordinointiyksikkö vastasi nelivuo-

tisen lisenssin hankinnasta yhteistyössä FinELibin 

kanssa ja yhteisen laskun hoitamisesta. Samalla 

lakkautettiin 85 % Elsevierin painettujen lehtien 

tilauksista tavoitteena vähittäinen siirtyminen ko-

konaan digitaaliseen kokoelmaan.1180  

E-lisenssien rahoitus ja laskujen hallinnointi 

keskittyivät 2000-luvulla. Vuosikertomuksen 2006 

mukaan tiedekunta- ja kampuskirjastot maksoivat 

lisenssien kustannuksista yhden viidesosan (20 %). 

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön kautta hal-

linnoitiin keskitetysti Elsevier-lehtien osuus (30 %) 

ja yliopiston myöntämä erillisrahoitus, mikä kattoi 

noin neljänneksen hankintamenoista. FinELibin 

hallinnoima tuki yliopistokirjastoille kattoi samoin 

neljänneksen kustannuksista.1181 

Taulukon 10 tietoja tulkittaessa on muistetta-

va, että Kansalliskirjaston tilastoon sisältyy myös 

Helsingin yliopiston kirjaston (HULib) yliopistolle 

lisensioimia e-lehtiä ja tietokantoja. Kyse on siis osin 

päällekkäisestä aineistosta, joka näkyy molempien 

kirjastojen tilastoissa. E-kirjojen tiedoissa saman-

laista päällekkäisyyttä ei yhteistilastossa ole.
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Laajojen tieteellisten tietovarantojen avulla halut-

tiin tehostaa tutkimustyön tehokkuutta ja laatua.1186 

Yliopiston johto tarttui ripeästi hallinnollisen työn 

keventämiseen. Vuosikymmenen loppupuolella nou-

sivat esille avoimen julkaisemisen ja e-tieteen kysy-

mykset, tutkimusaineistojen digitaalinen arkistointi 

samoin kuin tutkimus- ja osaamisrekistereiden ke-

hittäminen, joissa kaikissa kirjasto oli aktiivinen 

kumppani.1187 Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää 

lisäarvoon ja laadunvarmistukseen, tietoturvalli-

suuteen ja kaikkien yliopistolaisten osaamiseen.1188 

Painopiste on 2000-luvulla siirtynyt kokoelmien 

omistuksesta digitaalisten tietovarantojen käyttöoi-

keuksiin. Uudet tietoaineistot ovat pääosin digitaali-

sia, painettuina hankittujen julkaisujen osuus on enää 

vähäinen.1189 Tällä on ollut monenlaisia vaikutuksia. 

Vaikka metafora kirjastosta ihmiskunnan muistina 

on vaihtumassa käytön tehokkuutta korostaviin 

kokoelmapoliittisiin linjauksiin, kirjaston merkitys 

julkaistun tiedon luotettavana tallentajana ei ole 

vähentynyt. Painettujen kokoelmien kansallisena 

Painetut kausijulkaisut korvautuivat digitaalisil-

la julkaisuilla, joiden nimekemäärä kasvoi vuoteen 

2015 saakka noin 38 000:een. Tämän jälkeen tila-

uksia jouduttiin kuitenkin karsimaan usealla tu-

hannella nimekkeellä rahoitusleikkausten vuoksi.1182 

E-kirjat tulivat käyttöön lehtiä hitaammin. Joissakin 

muissa yliopistokirjastoissa digitaalisten kirjojen 

käyttöön siirryttiin nopeammin kuin Helsingissä.1183 

Ensimmäinen laaja e-kirjatietokanta Early English 

Books Online tuli tutkijoiden saataville 2005; siihen 

sisältyi yli 100 000 nimekettä vuosilta 1470–1700 

sekä hakuteoksia ja sanakirjoja.1184 Seuraavana vuon-

na e-kirjojen määrä yli kaksinkertaistui. Merkittävä 

lisäys tapahtui vuonna 2014, jolloin nimekkeiden 

määrä oli yli 600 000. Kirjallisuuden hankintape-

riaatteeksi tuli ”e edellä”; kirjasto priorisoi digitaa-

lisen version hankintaa, jos se oli saatavilla. Kasvu 

jatkui seuraavina vuosina: vuonna 2016 e-kirjoja oli 

yliopistolaisen käytössä jo lähes 800 000.1185

Sähköisten palvelujen lisäämisestä tuli 2000-lu-

vulla eräs yliopiston päästrategian tavoitteita. 

Taulukko 11. Digitaaliset kokoelmat Helsingin yliopiston kirjastoissa 2002–2016

Vuosi E-kirjat (sy/nim) E-kausijulkaisut (nim) Tietokannat (nim)

  HYK/KK HULib HYK/KK HULib HYK/KK HULib

2002 200 600 5 000 6 800 157 257

2004 *) 2 800 1 800 19 700 11 000 283 283

2006 2 800 258 000 12 800 17 900 325 309

2008 2 800 263 800 12 900 15 900 399 347

2010 3 400 320 900 25 300 24 200 371 288

2012 3 800 367 200 36 400 31 900 411 311

2014 2 900 616 500 37 700 34 700 355 357

2016 4 216 770 600 41 500 32 300 363 348

Vuoden 2004 Tieteellisten kirjastojen tilastossa on e-kausijulkaisujen lukumäärä virheellinen.  
Tässä taulukossa on käytetty vuosikertomuksessa olevaa tietoa (11 000).

Paikalliskäyttöiset e-kirjat on tilastoitu säilytysyksiköinä (sy), verkkokäyttöiset nimekkeinä (nim).
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opiskelijoille. Samalla se on käytännössä kaventanut 

yliopistokirjastojen avoimuuden periaatetta, jossa 

Pohjoismaat ovat poikenneet monien muiden mai-

den suljetuista yliopistokirjastoista. Lisenssit ovat 

rajanneet käyttöoikeuden niihin, joilla on yliopiston 

verkon käyttöoikeus, toisin sanoen yliopistoyhteisön 

jäseniin. Tämä rajaus on siirtämässä yliopistokirjas-

toja kohti anglosaksisen maailman rajaavaa kirjasto-

politiikkaa. Vastaliikettä sulkeutumisen kirjastopo-

litiikalle on kuitenkin luonut avoimen julkaisemisen 

puolesta tehty työ, jossa kirjasto on ollut aktiivinen 

luomalla tutkijoiden tueksi julkaisuarkisto- ja jul-

kaisemispalveluja. Aihetta käsitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa.

säilyttävänä yksikkönä toimii Varastokirjasto, jolla 

on suuri vastuu erityisesti vanhemman tietoaineiston 

saatavuudesta kotimaassa. Kansalliskirjastolla 

on painetun suomalaisen kirjallisuuden lisäksi 

erityisvastuu suomalaisten digitaalisina tuotettujen 

julkaisujen pitkäaikaissäilytyksestä, vaikka 

perusvastuu on kustantajilla.1190 Muun muas-

sa merkittävällä tieteen kustantajalla (Elsevier) 

on säilytyssopimus Hollannin kansalliskirjaston 

kanssa. Helsingin yliopiston kirjastolla on sopimus 

kansainvälisen pitkäaikaissäilytyksestä vastaavan 

organisaation (Portico) kanssa lisensioitujen tieto-

aineistojen saatavuudesta myös häiriötilanteissa.1191 

Kokoelmien hoitamiseen digitaalisessa maailmassa 

liittyy vastuu säilytyksestä ja käytettävyydestä nyt 

ja tulevaisuudessa. 

Digitaalinen tietoympäristö on avannut etätyös-

kentelyn mahdollisuuksia yliopiston tutkijoille ja 
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yliopiston kirjastolaitoksen ulkopuolella. Lainaa-

via kirjastoja olivat myös Lääketieteellinen kes-

kuskirjasto ja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun 

kirjasto. Opiskelijakäytön vaikutus näkyi selkeästi, 

kun HYK:n osaksi vasta liitetyn opiskeluosaston 

käyttö laskettiin yhteen kirjaston muun lainauk-

sen kanssa vuonna 1975, jolloin HYK:n kokoelmien 

lainaus näyttäisi yli kymmenkertaistuvan. Vuoden 

1980 seurannassa opiskeluosaston tilastot eritel-

tiin muista HYK:n käyttötilastoista ja käyttötilastot 

palasivat normaaliuomaansa. Kirjastojärjestelmän 

käyttöönotto 1990-luvun alkupuolella lisäsi kokoel-

mien saavutettavuutta yhteisen HELKA-luettelon ja 

atk-lainauksen avulla. Kokoelmien lainaus lisääntyi 

tuntuvasti. 

Kotilainauksen määrät näyttäisivät tilastoluku-

jen perusteella kasvaneen dramaattisesti vuoden 

1995 jälkeen. Kyse oli kuitenkin käyttösääntöjen 

ja tilastointiperiaatteiden harmonisoinnista kautta 

kirjastolaitoksen lainauksen automatisoinnin yhtey-

dessä. Atk-järjestelmä edellytti kaikilta järjestelmän 

käyttäjiltä kiinteitä laina-aikoja, jotka olivat neljä 

viikkoa, kaksi viikkoa tai vuorokausi. Kirjalainan 

uusiminen oli entistä helpompaa mutta samalla 

uusinta kirjautui tietokantaan käyttölukuna. Tätä 

Lainauspalveluista tutkijoiden 
datapalveluihin 

 Kirjastojen keskeinen peruspalvelu on pe-

rinteisesti ollut kokoelmien käyttömah-

dollisuus joko kirjastojen tiloissa tai kotiin 

lainattuna. 2010-luvulla kirjastojen palveluvalikoi-

ma kattaa hyvin paljon muutakin kuin kokoelmapal-

velut. Miten tietojärjestelmän murros on heijastunut 

kirjaston palveluihin? Mikä on säilynyt sellaisenaan, 

mikä muuttuneena? Onko jostakin palvelusta koko-

naan luovuttu? Mitä kokonaan uudenlaisia kirjaston 

palveluja tietoympäristön murros on tuonut muka-

naan? Seuraavassa pohditaan kirjastopalveluissa 

tapahtuneita muutoksia 1970-luvulta 2010-luvulle. 

Kirjastoista lainataan ja 
lukusaleissa luetaan
Opiskelijoiden kirjastonkäytön aktiivisuus nä-

kyy niissä tilastoissa, joita on koottu kirjastojen 

lainauksesta. Vaikka varhaisimmat tilastot ovat 

puutteellisia, ne antavat viitteellistä tietoa siitä, 

miten lainauskäyttö muuttui ja mihin kirjastoihin 

se erityisesti kohdistui. Eniten kirjalainoja antoivat 

Ylioppilaskunnan kirjasto ja Tieteellisten seurain 

kirjasto, jotka vielä vuonna 1970 olivat Helsingin 
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kirjastoissa mahdollista. Kirjastokäyntejä on kuiten-

kin tilastoitu fragmentaarisemmin kuin kotilainoja. 

Vuosien 1970 ja 1985 tilastotietojen vertailu vas-

taaviin kotilainatietoihin antaa kuitenkin viitteitä 

siitä, miten eri kirjastoja käytettiin. Kirjastokäyntien 

määrä Helsingin yliopistossa oli mainittuina vuosina 

keskimäärin noin kaksinkertainen kotilainoihin ver-

rattuna. Atk-lainauksen käyttöönoton jälkeen suh-

deluku pieneni tilastointiperiaatteiden muuttuessa. 

Kun lukuja avataan tarkemmin, eri kirjastotyyp-

pienkäyttöprofiilituleenäkyviin.HYK:nkokoelmia

käytettiin ennen kaikkea kirjaston tiloissa, sillä kir-

jastokäyntien lukumäärä oli noin viisinkertainen 

ennen tutkimus- ja opetushenkilökunnan mahdolli-

suus pitää tiedekunta- tai laitoskirjastosta lainattua 

aineistoa käytössään puoli vuotta tai kauemmin 

kirjattiin yhtenä lainaustapahtumana tilastoihin. 

Opiskelijoilla ei ollut samaa oikeutta. Opiskelija-

kirjaston rooli eniten lainaavana kirjastona säilyi: 

sen osuus yliopiston kaikista kotilainoista oli 52–55 

%.1192 Kiinnostavaa on, että vaikka verkkoaineistojen 

suosio kasvoi 2000-luvulla, painettujen aineistojen 

käyttöluvut pysyivät suunnilleen samalla tasolla, 

noin kolmen miljoonan lainan ja uusintojen tasolla. 

Huomattava osa kokoelmien käytöstä tapahtui 

kirjastojen tiloissa, sillä kotilainaus ei ollut kaikissa 

Taulukko 12. Kotilainat yhteensä 1955–2016 (painettu aineisto)

Vuosi HYK/KK 1) % HULib 2) % Muut yhteensä 3) % HY yhteensä

1955     12 927  16      68 528  84       81 455  

1960     16 050  15      87 513  85      103 563  

1965     16 762  13     112 383  87      129 145  

1970     16 266  7     220 682  91 5 620   2       242 568  

1975    274 095  76      87 909  24      362 004  

1980     21 851  4     484 617  93 17 300   3       523 768  

1985     26 269  5     537 766  92 19 403   3       583 438  

1990     29 191  5     550 041  93 15 204   3       594 436  

1995    137 665  14     815 503  84 16 192   2       969 360  

2000    484 083  16    2 512 063  82     80 156    3     3 076 302  

2005    480 714  15    2 659 849  83     55 506    2     3 196 069  

2010    445 915  15    2 424 351  84     29 231    1     2 899 497  

2016    329 248  11    2 656 971  89      2 563    0     2 988 782  

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

1) Vuonna 1975 Opiskelijakirjaston kotilainaus sisältyi HYK:n lukuun.

2) HULib: sisältää myös ne kirjastot (TSK, HYYK, EKK, LKK), jotka eri aikoina liitettiin yliopistoon
ja jotka 2010 alkaen kuuluvat nykyiseen Helsingin yliopiston kirjastoon.

3) HULibin ulkopuoliset yliopiston kirjastot: 2011 alkaen Aleksanteri-instituutti, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
Svenska Social- och kommunalhögskolan ja Laitoskokoelmat. Aiemmin tässä ryhmässä oli Soc & kom ja pienten eril-
lislaitosten ja ainelaitosten kirjastoja. Soc & kom:n tiedot puuttuvat vuodelta 1975. Suuri hyppäys vuoden 1995 ja 2000 
välillä johtuu siitä, että ensilainan lisäksi myös lainauusinnat tilastoidaan lainoiksi.
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Lainauksen suuren volyymin vuoksi Kaisa-taloon hankittiin 2012 kulunvalvonnan RFID-järjestelmä ja 
palautus automaatti, joka lajittelee palautetut kirjat osastoittain. Tämän jälkeen kirjat on hyllytettävä 
virkailija voimin. Kuvaaja: Jussi Männistö. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.

vuonna 1970 ja kuusinkertainen vuonna 1985 koti-

lainoihin verrattuna. Huomattavaa osaa kokoelmis-

ta ei lainattu kotona käytettäväksi (muun muassa 

vapaakappaleaineistot) vaan julkaisuja tuli käyttää 

kirjastossa. Laskennallisesti vain joka viidennellä 

tai kuudennella käyntikerralla lainattiin aineistoa 

kotiin. Myöhempien lukujen vertaaminen on vai-

keampaa lukuihin sisältyvien epävarmuuksien ja 

periaatemuutosten vuoksi.1193

Ylioppilaskunnan ja Tieteellisten seurain 

kirjaston yhteenlasketut käyttöluvut olivat 1970 

vain 1,3 kertaa suuremmat kuin kotilainaus. Yli-

oppilaskunnan kirjaston keskeisin tehtävä oli 

kurssikirjallisuuden ja muun opiskelumateriaalin 

kotilainaus lukupaikkojen tarjonnan ohessa. Sen si-

jaan yliopiston tiedekunta- ja keskuskirjastoissa pai-

kallinen kirjallisuuden käyttö oli ensisijaista 1970- ja 

1980-luvuilla; kirjastonkäyttö oli noin 2,5-kertainen 

kotilainaukseen verrattuna. 1990-luvulla paikallis-

käytön osuus edelleen kasvoi: se oli lähes kolminker-

tainen lainaukseen verrattuna. Vaikka tiedekuntien 

kirjastoissa oli eroja, niiden keskeinen tehtävä oli 

tarjota mahdollisuus tutkielmien ja tutkimuksen 

tekoon. 

Kampus- ja tiedekuntakirjastojen käyttö lisään-

tyi tuntuvasti vuosien 1995 ja 2000 välillä.1194 Tuona 
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käyttöluvut ylittivät arvioidut kävijämäärät. (ks. 

kuvio 9). Vaikka verkkokäytön ja verkkoaineistojen 

mahdollisuudet ovat dramaattisesti lisääntyneet, 

kävijämäärät olivat vuonna 2016 edelleen yhtä suu-

ret kuin 2000-luvun alussa, jolloin verkkokäyttöä 

vasta viriteltiin. 

aikana avattiin kaksi kampuskirjastoa: Meilahteen 

ja Viikkiin. Huomattava käytön notkahdus 2010 on 

liitettävissä keskustakampuksella käynnissä ollee-

seen siirtymävaiheeseen ja ahtaisiin väistötiloihin 

Kaisa-taloa rakennettaessa. Vuonna 2012 ydinkes-

kustaan avattiin yliopiston uusi pääkirjasto, jonka 

kuVIo 9. Kirjastokäynnit vuosina 1995–2016. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto. 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

1995 2000 2005 2010 2016

 HYK/KK  Laskennallinen HuLib *

kuVIo 8. Kotilainat 1980–2016. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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välityksellä pdf-tiedostoina. Palvelun suosio oli 

huipussaan 1990-luvun paikkeilla: kysyntää lisäsi 

se, että yhteisen atk-luetteloinnin laajetessa tiedon 

saanti eri kirjastoissa olevasta aineistosta oli entistä 

helpompaa. Tieteelliset kirjastot alkoivat periä kau-

kolainojen lähetyskuluja tilaajakirjastoilta vuonna 

1993. Syinä tähän olivat valtion virkapostioikeuden 

poistuminen sekä valtion maksuperustelaki (laki 

150/92). Artikkelikopiot olivat pääsääntöisesti mak-

sullisia kaukopalvelusuoritteita. Opetusministeriön 

päätös kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä mak-

suista alkoi vähentää kaukolainausta.1197 2000-luvun 

kuluessa kysyntä on laskenut varsin niukaksi, mihin 

on vaikuttanut verkkoaineistojen yleistyminen kir-

jastojen kokoelmissa. 

Helsingin yliopiston kirjastot olivat ennen 

kaikkea kaukolainoja antavia kirjastoja. Vaikka 

aineistoa myös pyydettiin muista kirjastoista, ku-

ten Pohjoismaista ja Euroopasta, saatujen lainojen 

Kaukolainaus kasvaa ja 
romahtaa 
Kirjallisuuden lainaaminen kotimaisten tai ulko-

maisten kirjastojen välityksellä – kaukolainauksena 

tunnettu palvelumuoto – tuli käyttöön toisen maa-

ilmansodan jälkeen. Jatkosodan aikana Ylioppilas-

kunnan kirjasto, Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto 

lähettivät säännöllisesti postin kautta kirjallisuutta 

rintamalle opiskelun tukemiseksi. Sodan päätyttyä 

palvelusta tuli osa normaalia toimintaa. Kaukolai-

nausta tarvittiin muun muassa uusien yliopistojen 

tieteellisen kirjallisuuden saatavuuden tueksi.1195 Ul-

komaisista kirjastoista tilattiin lainaksi tutkijoiden 

tarvitsemaakirjallisuuttataikorvaavamikrofilmi.

Telex otettiin käyttöön 1960-luvulla, minkä seu-

rauksena dokumenttien välitys nopeutui ja tehostui 

tuntuvasti.1196 Kirjastot toimittivat tieteellisiä artik-

keleita aluksi kopioina ja sittemmin sähköpostin 

Taulukko 13. Helsingin yliopiston kirjastojen antamat kaukolainat 1970–2016

Vuosi HYK/KK Laskennallinen HULib HY yhteensä

1970 2 928  10 669  13 597  

1975 *) 9 116  35 056  44 172  

1980 5 769  43 807  49 576  

1985 7 676  77 874  85 550  

1990 6 945  48 147  55 092  

1995 4 313  43 678  47 991  

2000 3 561  44 302  47 863  

2005 2 293  26 979  29 272  

2010 1 794  12 872  14 666  

2016 947  5 079  6 026  

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) Opiskelijakirjaston kaukolainaus sisältyi 1975 HYK:n lukuun.
Laskennallinen HULib sisältää myös ne kirjastot, jotka alun perin eivät kuuluneet yliopistoon, mutta jotka 2010 lähtien 
ovat osa Helsingin yliopiston kirjastoa. Näistä suurin lainaaja oli LKK. Soc. & kom ja 2011 tilastoon liittyneet Aleksanteri- 
instituutti ja Luonnontieteiden museon kirjasto eivät ole mukana, koska niiden osuus on yhteensä vain muutamia kym-
meniä kaukolainoja vuodessa.



276 | TiedeyhTeisön kumppanina

seurannassa mutta esimerkiksi Kumpulan kam-

puksen aloilla kaukolainat vähenivät samaan ai-

kaan jyrkästi. Keskustakampuksella kaukolainaavia 

kirjastoja olivat HYK ja Opiskelijakirjasto. Oheista 

kuviota voisi nimittää kaukopalvelun nousuksi ja 

tuhoksi. Jossain määrin kaukolainaus toimii edel-

leenkin, sillä esimerkiksi vanhempaa kirjallisuutta 

ei ole saatavissa digitaalisena. 

Tietopalvelut
Tietopalvelun tai informaatiopalvelun käsite yleistyi 

1970-luvulla; tätä ennen tavallisempi käsite oli kir-

jallisuuspalvelu. Palvelulla on tarkoitettu tietoam-

mattilaisen (informaatikon, kirjastonhoitajan tai 

tietyn alan asiantuntijan) suorittamaa tai avustamaa 

tiedonhankintaa tiedontarvitsijan toimeksiannosta. 

Tietopalvelun mahdollisuudet ja tarve korostuivat, 

kunbibliografioitajaindeksijulkaisujaalettiintuot-

taa tietokonepohjaisina. Alkuvaiheissa tietokantojen 

määrät ovat tuntuvasti pienemmät kuin annettujen 

lainojen määrät, mikä käy ilmi liitteessä 8 olevasta 

taulukosta. Helsingin yliopiston kirjastojen koko-

elmat näyttävätkin vastanneen kohtuullisen hyvin 

yliopistoyhteisön tiedontarpeisiin. Pyydettyjen lai-

nojen määrällinen trendi on saman suuntainen kuin 

annetuissa kaukolainoissa, joskin huippu sijoittuu 

viisi vuotta myöhemmäksi kuin annetuissa kaukolai-

noissa. Annettujen ja saatujen kaukolainojen määrä 

väheni jyrkästi maksujen käyttöönoton jälkeen. 

Kampuksittain vertailtuna Lääketieteellinen 

keskuskirjasto, sittemmin kampuskirjasto Terkko, 

oli ylivoimaisesti merkittävin kaukolainaava kirjas-

to. Erityisesti kysyttiin tieteellisiä artikkeleita, joita 

Lääketieteellinen keskuskirjasto toimitti 1990-luvul-

la vuosittain noin 30 000. Kyseinen keskuskirjasto 

otti varhain käyttöön kaukolainausta helpottavia ja 

tehostavia välineitä. Muiden kampusten kirjastoissa 

kaukopalvelulainojen määrä oli vuonna 1990 noin 

puolet Meilahden kaukolainoista. Viikin tieteena-

loilla kysyntä säilyi korkeana vielä vuoden 2000 

kuVIo 10. Kampusten kirjastojen kaukolainaus vuosina 1970–2016. 
Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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Neuvonnan tilat ja välineet ovat 
muuttuneet entistä joustavammik-
si. Kiinteiden kalusteiden sijasta 
käyttöön on otettu siirrettäviä ja 
muunneltavia kalusteita. Kortistojen 
sijasta neuvoja voi olla yhteydessä 
tietokantoihin ja tarvitsemaansa 
aineistoon missä tahansa yliopiston 
verkon kautta. Yläkuvassa nuorempi 
alikirjastonhoitaja Heli Vainio-Ra-
hikainen opastaa valtiotieteellisen 
tiedekunnan kirjastossa 1970-luvulla.  
Toisessa kuvassa tietoasiantuntija 
Kristiina Weimer ja opiskelijakirjaston 
pop-up-neuvontapisteen ääressä 
2010-luvulla. Kuvaajat: Kuvalaitos, 
Jussi Männistö. kuvalähde: helsingin 
yliopisTomuseo ja helsingin yliopis-
Ton kirjasTo.
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Verkkokirjaston käyttö 
työhuoneessa ja kotona 
lisääntyy nopeasti
Verkkolehtien määrä kasvoi 2000-luvulla nopeasti. 

Yliopistokirjastoille hankittu Voyager-kirjastojärjes-

telmä helpotti tiedonhakua,1201 mutta ei kuitenkaan 

tukenut riittävästi digitaalisten artikkelien käyttöä, 

vaan e-aineistoihin oli luotava omat väylänsä.

HYK vastasi kansallisen hakuportaalin kehittä-

misestä. Käyttöönotto vei kuitenkin useita vuosia. 

Helsingin yliopiston kirjastoissa oli tässä vaiheessa jo 

verkkopalveluosaamista; Kumpulan, Viikin ja Mei-

lahden kampuskirjastojen voimin kehitettiin vuonna 

2002 yhteinen e-journals-tietokanta helpottamaan 

artikkelien hakua, kunnes kansallinen portaali olisi 

käyttökunnossa. Tietokanta lähes kaksinkertaisti 

e-lehtien käytön.1202 E-journals tietokannan yhteiske-

hittelyn sivutuotteena syntyi kirjastojen atk-osaajien 

verkosto, jolla yhdessä kirjastopalvelujen koordi-

nointiyksikön kanssa oli valmiudet ottaa kansallinen 

NELLI-tiedonhakuportaali käyttöön Helsingin yli-

opistossa.1203 Portaali lisäsi edelleen e-lehtien ja bib-

liografistentietokantojenkäyttöä.Kirjastottiedotti-

vat uusista aineistoista verkkosivuillaan, tietoiskujen 

avulla ja käyttäjäneuvonnalla. Käyttäjäkoulutusta 

lisättiin ja uudistettiin. Käyttäjätutkimusten avulla 

saatiin palautetta parannustarpeista. Muun muassa 

vuonna 2007 käyttäjäpalautteen mukaan e-aineistot 

koettiin edelleen vieraiksi, minkä jälkeen kirjastojen 

tiedottajat ja tiedonhankinnan kouluttajat lisäsivät 

kohdennettua ohjeistusta ja tiedotusta niin verkos-

sa kuin kaikilla kampuksilla, eräänä esimerkkinä 

posterikampanja.1204

Digitaalisten tietoaineistojen käyttö lisääntyi 

merkittävästi 2000-luvun aikana. E-lehtien tarjonta 

vakiintui peruspalveluksi. Kysytyimpien tietokan-

tojen, sanakirjatietokantojen, käyttökerrat laskivat 

huippuvuosista; muutosta saattaa selittää uusien 

etäkäyttö oli mahdollista vain tehtävään koulute-

tuille ammattilaisille. 

Kansainväliseen bibliografiatyöhön osallis-

tuminen ja tietopalvelu kuuluivat erityisesti kes-

kuskirjastojen tehtäviin. Maatalouskirjastossa ja 

Lääketieteellisessä keskuskirjastossa tietokone-

pohjainen informaatiopalvelu käynnistyi 1970-lu-

vulla ja laajeni seuraavalla kymmenluvulla. 

Muusta kirjastopalvelusta tietopalvelu poikkesi 

maksullisuutensa vuoksi. Yliopisto kuitenkin tuki 

atk-pohjaista palvelua erillisellä rahoituksella.1198 

Lääketieteellinen keskuskirjasto teki 1980-luvun 

alussa noin 2 000 kirjallisuushakua vuosittain. 

Yliopiston myöntämästä atk-määrärahasta 95 % 

kului tuolloin informaatiopalvelusta aiheutuviin 

maksuihin. Tämän lisäksi asiakkaat maksoivat 

palvelujen kustannuksia.1199 Tietokantojen jakelu 

CD Rom-versioina helpotti niiden käyttöä.

Kirjastoihin muodostui informaatikkojen vir-

koja, joiden tehtävä oli perehtyä kansainvälisiin 

tietokantoihin ja tiedonhakuun niistä. Tieteellisen 

informoinnin neuvosto ohjeisti 1980-luvun alussa 

yliopistoja siitä, missä laajuudessa kirjastot voivat 

tarjota informaatiopalvelua opiskelijoille.1200 Tie-

topalvelun merkitys on sittemmin järjestelmien 

ja hakuominaisuuksien kehittyessä korvautunut 

omatoimisella tiedonhaulla ja siihen tarjottavalla 

koulutuksella. Tietopalvelu ja neuvonta laajemmassa 

merkityksessä on osa kirjastojen palvelua. 
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Johtava tietoasiantuntija 
Jukka Englund on ollut 
yksi keskeisistä kirjaston 
uusien verkkopalvelujen 
kehittäjistä. Paljolti hänen 
ansiostaan Meilahden 
kampuskirjastolla Terkol-
la oli jo ennen kirjastojen 
yhdistämistä edelläkävi-
järooli tällä alueella.  
kuvalähde: helsingin yli-
opisTon kirjasTo. Terkon 
kuvakokoelma.

kuVIo 11. Viitetietokantojen käyttö 2002–2016. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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ja sujuvaan käyttöön räätälöityyn alustaan. Käyttä-

jille taustajärjestelmän vaihdos ei sinänsä aiheutta-

nut vaivaa, sillä se näkyi lähinnä tutun Helka-käyt-

töliittymän rikastuneena väylänä painettuihin ja 

digitaalisiin tietoaineistoihin.1207 Kansalliskirjasto 

puolestaan otti jo edellissyksynä yhdessä ammatti-

korkeakoulujen, kolmen yliopistokirjaston ja Varas-

tokirjaston kanssa käyttöön avoimen lähdekoodin 

Koha-kirjastojärjestelmän, jonka nähtiin palvelevan 

paremmin kansallisten aineistojen käyttöä.1208 Hel-

singin yliopistossa taustajärjestelmien erkaantumi-

nen toisistaan näkyy käyttäjille kahtena erillisenä 

kirjastona, joiden tietoaineistoja on haettava eril-

listen liittymien kautta, ja joiden lainat, varaukset 

ja palautukset on hoidettava erikseen kyseisissä 

kirjastoissa.1209 

apuvälineiden tulo avoimesti saataville. E-kirjat 

yleistyivät vasta 2010-luvulla, mikä näkyy käy-

tön vuosittaisena lisäyksenä; kolmessa vuodessa 

2013–2016 käyttö nelinkertaistui. Myös kirjaston 

ylläpitämän avoimen digitaalisen julkaisuarkiston 

käyttö kasvoi samaan aikaan kolminkertaiseksi.1205 

Käyttäjien tueksi kirjasto loi tieteenalaoppaita 

kampuksittain.1206 

Tiedonhakujärjestelmät jouduttiin uusimaan 

jälleen 2010-luvun lopulla. Voyager-kirjastojärjes-

telmän ja NELLI-portaalin vanheneminen johti jär-

jestelmävaihdokseen, joka samalla päätti lähes 40 

vuotta jatkuneen järjestelmäyhteistyön Kansalliskir-

jaston ja yliopistokirjastojen välillä. Useimmat yli-

opistokirjastot ottivat kesällä 2020 käyttöön uuden 

alustan (Primo, Exlibris) hakupalveluilleen. Myös 

Helsingin yliopiston kirjaston aineistot siirrettiin tä-

hän erityisesti elektronisten aineistojen etsimiseen 

kuVIo 12. Digitaalisten tietokantojen käyttö 2002–2016. Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto.
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antoivat mahdollisuuden jatkuvaan uuden tiedon 

seurantaan ja kirjallisuuskatsauksiin.1214

Kiinnostus korkeakouluopintojen systemaatti-

seen ohjaukseen voimistui 1960-luvun lopulla. Teo-

logisen tiedekunnan kirjastonhoitaja Esko Häklin 

toimittama Opiskelutekniikan opas ilmestyi 1963. 

Sen uudistettu painos julkaistiin 1971. Opiskelija sai 

neuvoja oppimisen ja lukunopeuden tekniikoista, 

kirjastoista ja arkistoista, viitteiden ja lähde- ja kir-

jallisuusluettelon laadinnasta samoin kuin tieteel-

lisen kielen käytöstä. Opinto-oppaiden laatimisen 

käynnistyessä samoihin aikoihin Opiskelutekniikan 

oppaan toisesta painoksesta voitiin jättää pois eri 

alojen perusteosten esittely.1215 

Kirjaston tehtävä opiskelijan ohjauksessa oli 

keskeinen teema Tieteellisen informoinnin neu-

vottelukunnan toisessa osamietinnössä (KM 1970 

B 22). Mietinnön mukaan kaikissa yliopistoissa ja 

korkeakouluissa tuli järjestää opetusta informaa-

tiopalvelun ja tieteellisen informaatiovälineistön 

hyväksikäyttöön. Kirjastonhoitajan, dokumenta-

listin tai informatiikan erityisopettajan tuli vastata 

opetuksesta yhteistyössä kunkin aineen opettajien 

kanssa. Kirjastojen henkilökuntaa oli tarpeen lisätä, 

jotta uusi tehtävä voitiin hoitaa. Antamassaan lau-

sunnossa Helsingin yliopisto korosti, että toiminta 

tuli rahoittaa korkeakoulujen budjetista opetusmi-

nisteriön erillisen määrärahajaon sijasta, sillä sen 

katsottiin kuuluvan perusopetukseen. Yleissuunni-

telma opetuksen järjestämiseksi olikin laadittava 

korkeakouluittain.1216 Jo mietinnön ilmestymisvuon-

na Teknillisen korkeakoulun kirjasto aloitti diplo-

mi-insinöörien tutkintoon kuuluvan informatiikan 

kurssin.1217 

Atk-pohjaisten informaatiojärjestelmien alka-

va kehitys korosti kirjasto-opetuksen ajankohtai-

suutta, sillä tiedonhaku kirjastojen kokoelmista oli 

muuttumassa. Kirjastojen muuttuvat tehtävät olivat 

keskustelun kohteena niin Suomessa kuin muualla 

Tiedonhankinnan ja 
informaatiolukutaidon 
koulutus – perinteinen vai 
uusi tehtävä? 
Kirjaston koulutus- ja viestintäroolit näyttäisivät 

kuuluvan tietoympäristömurroksen luomiin uusiin 

tehtäviin. Koulutuksen ja viestinnän tarve korostui 

murrosvaiheissa, kun käyttöön tuli uusia välinei-

tä, järjestelmiä, tietoaineistoja tai velvoitteita. Jos 

opetustehtävää taas katsotaan kirjastonhoitajan 

roolin kautta, sen voidaan nähdä rinnastuvan kir-

jastonhoitajan perinteisiin tehtäviin alkaen Turun 

Akatemiasta ja professorien luomien kirjastojen 

alkuvaiheista. Oppihistoria ja luennot kirjallisuu-

denhistoriasta kuuluivat Yleisen kirjaston kirjas-

tonhoitajan tehtäviin, kunnes oppihistoria omana 

tieteenalanaan katosi 1850-luvulla lähes sadaksi 

vuodeksi.1210 Professorien luomissa laitos- ja semi-

naarikirjastoissa yliopiston opettajat hoitivat ope-

tustehtävien ohella myös kirjastoa; tehtävät täyden-

sivät toisiaan. Kirjastonkäytön ja tiedonhallinnan 

opetus omana systemaattisena toimintona vakiin-

tui kirjastoammatillisen henkilöstön lisääntyessä 

tietoyhteiskuntakaudella. 

Ohjelmallinen käyttäjäkoulutus alkaa 
1970-luvulla 

Satunnaisia mainintoja kirjastonhoitajien pitä-

mistä luennoista opiskelijoille 1950-luvulla on 

muun muassa valtiotieteellisestä tiedekunnas-

ta1211 ja lääketieteellisestä tiedekunnasta.1212 Nämä 

olivat ensimmäisiä konkreettisia mainintoja 

kirjaston käytön ja tiedonhaun opetuksesta. 

Lääketieteellisessä keskuskirjastossa tietopalvelu 

ja kirjasto-opetus määriteltiin kirjaston tehtäväksi 

johtosäännössä vuonna 1966.1213 Myös klinikka-

kirjastot olivat tutkimustiedon tukikohtia, jotka 
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koulutustilaisuuksista 3–4 kertaa vuosittain ja kir-

jastoluennoista uusien opiskelijoiden vastaanotto-

koulutuksen osana. Kirjastonkäytön ABC ja dia-

sarjat tukivat ohjausta,1222

Tiedekuntien käytännöt vaihtelivat tuntuvasti. 

Kirjastonkäytön opetus luentoineen ja harjoituksi-

neen sisältyi pakolliseen opetusohjelmaan teologi-

sessa1223 ja lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kasva-

tustieteiden osastossa opetus oli osittain pakollista. 

Muutamissa historiallis-kielitieteellisen ja mate-

maattis-luonnontieteellisen osaston aineissa opetus 

kuului pakollisena opintoihin mutta ei suinkaan 

kaikissa aineissa. Oikeustieteellisessä tiedekunnas-

sakin järjestettiin luento-opetusta ja harjoituksia 

mutta ei yhtä velvoittavana kuin teologisessa tai lää-

ketieteellisessä tiedekunnassa. Valtiotieteellisessä ja 

maailmassa.1218 Helsingin yliopiston kirjastolaitok-

sen kehittämissuunnitelman (1975) mukaan käyt-

täjäkoulutus tuli aloittaa kaikki alat kattavana.1219 

Vireillä ollut tutkinnonuudistus kiinnitti huomiota 

informaatiotekniikan osaamisen: kirjastotoimikun-

ta sai tutkinnonuudistuksen neuvottelukunnalta 

tehtäväkseen valmistella puitesuunnitelman infor-

maatiotekniikan opetusta varten.1220 Valmisteluryh-

män puheenjohtajaksi nimettiin toimistopäällikkö 

Anna-Marja Oksa HYK:n opiskeluosastosta.1221

Kirjastonkäytön opetus ei ollut järjestelmällistä 

eikä kattanut koko yliopistoa. Opintojen alkuvaiheen 

perehdyttämisestä vastasi HYK:n opiskeluosasto, 

joka oli aloittanut säännöllisen kirjastonkäytön 

opetuksen yhteistyössä yliopiston opintoasiaintoi-

miston kanssa. Opetus koostui pienryhmäohjaajien 

Ensimmäinen tiedonhankinnan koulutussuunnitelma valmisteltiin 1970-luvulla. Kirjastojen vastuulla oleva 
neuvonta ja koulutus on voimistunut erityisesti, kun uusia elementtejä (tietotekniikan sovellukset, digi-
taalinen julkaiseminen) on tullut käyttöön kokoelmissa ja palveluissa. Opiskelijakirjaston kirjastonhoitaja 
Marjatta Elomaa kouluttaa teologisessa tiedekunnassa 1980-luvulla. kuvalähde: hyka. Teologisen Tiede-
kunTakirjasTon kuvakokoelma.



4 ”TieToympärisTön murros koskeTTaa sisälTöjä, prosesseja, yhTeyksiä ja ihmisiä”     | 283

Oppija keskiöön 2000-luvun 
käyttäjäkoulutuksessa

Miksi kirjastonkäytön opetus nousi uudelleen kes-

kustelun kohteeksi 1990–2000-luvuilla? Siirty-

mävaihe painetuista julkaisuista digitaalisiin oli 

haastava niin käyttäjille kuin kirjastoille. Verk-

koon ilmestyi epäsäännölliseen tahtiin e-lehtiä ja 

digitaalisia hakuteoksia, jolloin osa oli rinnakkaisia 

painetuille versioille, ja osa korvasi kokonaan pai-

netun. Hakujärjestelmien kehittelyssä oli viivet-

tä. Digitaalisten julkaisujen käyttöön liittyi uusia 

vaatimuksia, kuten tekijänoikeudet, käyttöoikeudet 

sekä jakamisen ja siteeraamisen mallit. Perinteinen 

kirjastonkäytön ohjaus ei enää riittänyt, kun koko-

elmat alkoivat siirtyä verkkoon.1228 

Suomalaiset yliopistokirjastot olivat jo tottuneet 

tekemään yhteistyötä. Kirjaston antamaan käyttä-

jäkoulutukseen oli kuitenkin vaikea löytää yhteistä 

mallia ja perustaa, mistä syystä käynnissä oli koko 

joukko erillisiä hankkeita. Mahdollisuuksia näytti 

tarjoavan amerikkalaisten tutkijoiden ja kirjastojär-

jestöjen kehittely, jota oli tehty jo 1980–1990-luku-

jen taitteesta alkaen.1229 Fokus kohdistui opiskelijan 

taitoihin hakea ja käyttää erilaisia tietosisältöjä. 

Amerikkalaisten korkeakoulukirjastojen järjestö 

(Association of College and Research Libraries) hy-

väksyi informaatiolukutaidon määrittelyn jo 1989 

ja julkaisi uudistetut osaamisvaatimukset (Infor-

mation Literacy Competency Standards) vuonna 

2000 toteuttaakseen kansallista informaatiolukutai-

to-politiikkaa.1230 Tematiikkaan perehdyttiin samana 

vuonna Helsingin Innovations in Higher Education 

2000-konferenssin yhteydessä. Kalifornian yliopis-

tosta kutsuttu asiantuntija havainnollisti osaamis-

vaatimusten käyttöönottoa Yhdysvalloissa.1231 Myös 

Britanniassa informaatiolukutaidon arviointi herätti 

kiinnostusta niin kirjastojen kuin alan tutkijoiden 

keskuudessa.1232 

maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ope-

tusta järjestettiin osana seminaareja tai erillisinä 

kursseina. Kirjastotoimikunnan nimeämä työryhmä 

esitti systemaattisen opetuksen ajoittamista kahteen 

vaiheeseen: kaikkien uusien opiskelijoiden orientoi-

vaan opintojaksoon ja pakolliseen seminaarityös-

kentelyyn, johon sisältyisi 20 tunnin verran luentoja, 

kiertokäyntejä ja harjoituksia pienryhmissä. Atk-me-

netelmien painotus riippuisi tieteenalojen tarpeista. 

Kirjaston yhteistyö oppiaineiden opettajien kanssa 

nähtiin oleellisena.1224

Kirjastotoimikunta1225 ja tutkinnonuudistustoi-

mikunta hyväksyivät ehdotukset pääpiirteissään. 

Jälkimmäinen toimikunta suositti työjakoa, jossa 

kirjastohenkilökunta huolehtisi kirjastonkäytön ja 

tiedonlähteiden esittelystä, kun taas järjestelmälli-

sen tiedonhaun ja kirjallisuuden kriittisen arvioin-

nin sekä opinnäytteiden laatimisen ohjaus kuuluisi 

varsinaiselle opetushenkilökunnalle.1226 Kirjasto-

toimikunta korosti pedagogisen täydennyskoulu-

tuksen tärkeyttä, ja opettajien koulutustoimikunta 

halusi tehostaa opettajien ja kirjastohenkilökunnan 

yhteistyötä.1227 

Edellä kuvatut periaatteet ohjasivat kirjastojen 

käyttäjäkoulutusta seuraavilla vuosikymmenillä. 

Teologisen, kasvatus- ja valtiotieteellisen tiedekun-

nan kirjastoissa siitä tuli luonteva osa kirjastojen 

tehtävää, samoin opiskelijoita palvelevassa kirjas-

tossa. Lääketieteellisessä keskuskirjastossa opetus 

kuului informaatikon tehtäviin, samoin Maatalous- 

ja Metsäkirjastoissa. Sen sijaan historiallis-kieli-

tieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä 

osastossa, sittemmin tiedekunnissa tiedonlähteiden 

opetus katsottiin ennen kaikkea opetushenkilökun-

nan tehtäväksi. Näissä pääainetiedekunnissa tun-

tuva osa laitoskirjastojen työstä hoidettiin sivutoi-

misesti. Tieteenalakohtaiset eroavuudet jatkuivat. 
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kirjastojen johtajat tekivät sitä tunnetuksi omissa 

yliopistoissaan.1238 Opetuksen arviointiin kehitet-

tiin osaamistasotesti. Myös valtakunnallista han-

ketta arvioitiin. Jaana Kivilahden kirjastotieteen 

ja informatiikan opinnäytteen (2009) mukaan in-

formaatiolukutaidon integroiminen yliopistojen ja 

oppiaineiden opetusohjelmiin näytti onnistuneen 

melko hyvin, vaikka yliopisto- ja kirjastokohtaisia 

eroja löytyi. Kirjastot ottivat käyttöön uusia ope-

tusmenetelmiä ja oppimateriaaleja. Opetustaitojen 

kehittämiseen kiinnitettiin huomiota. Opinnäytteen 

fokuksen vuoksi lisätietoa ei saatu siitä, millaisia 

vaikutuksia hankkeen tuloksena tehostuneella kou-

lutuksella oli opiskelijoiden tiedonhankintataitoi-

hin.1239 Yhteinen hanke vahvisti yliopistokirjastoissa 

toimivien yhteistyötä.1240 Sittemmin informaatiolu-

kutaitoverkoston kehittäminen on siirtynyt Suomen 

tieteelliselle kirjastoseuralle.1241 

Informaatiolukutaidon kehittämishankkeilla 

oli myös välillisiä vaikutuksia. Kirjaston yhteistyö 

yliopisto-opetuksen kehityksestä vastaavien kanssa 

voimistui. Informaatiolukutaitoa mediakasvatuk-

sen ja tutkivan oppimisen sekä yliopisto-opettajan 

tehtävänkuvan kannalta pohdittiin muun muassa 

yliopistolehtori Anne Nevgin toimittamassa tieteel-

lisessä artikkelikokoelmassa Informaatiolukutaito 

yliopisto-opetuksessa (2007).1242 Merkityksellistä 

oli myös verkostoituminen niin kotimaisten kuin 

pohjoismaisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden 

kanssa. Helsingissä järjestettiin kahtena vuonna 

viikon mittainen pohjoismainen informaatioluku-

taidon kesäkoulu, joka vuosittain kokosi pohjois-

maisia osanottajia johonkin Pohjoismaista. Erityistä 

kiinnostusta Euroopan eri maissa herätti informaa-

tiolukutaidon integrointi suomalaisten yliopistojen 

strategisiin oppimistavoitteisiin ja akateemiseen 

koulutukseen.1243 

Helsingin yliopisto panosti opiskelijoiden 

verkkotaitojen vahvistamiseen uudistaessaan 

Näkökulman vaihdos opiskelijakeskeiseksi koet-

tiin innostavana: millaista osaamista yliopisto-opis-

kelija tarvitsi voidakseen selviytyä hyvin akateemis-

ta opinnoista, oppiakseen tiedon tutkimuskäyttöä 

ja tunnistaakseen jatkuvasti muuttuvaan verkko-

tietoon liittyviä haasteita? Informaatiolukutaitoon 

liittyvä suunnittelu uudisti kirjastojen toteuttamaa 

koulutusta niin sisällöiltään kuin käsitteiltään. 

Uuden käsitteen käyttöönotolla haluttiin korostaa 

näkökulman vaihdosta oppijakeskeiseksi. ACRL:n 

osaamistavoitteet käännettiin suomeksi Opiskelija-

kirjaston toimesta 2001 ja ruotsiksi Åbo Akademin 

ja Hankenin kirjastojen toimesta 2003.1233 Helsingin 

yliopiston kirjastoissa käynnistyi monenkeskinen 

yhteistyö yliopiston pedagogisten lehtorien kanssa. 

Kirjaston pedagogisen roolin koettiin selkeytyvän, 

mikä innosti kirjastohenkilökuntaa kehittämään 

koulutustaitoaan. Samoja kysymyksiä pohdittiin 

monissa korkeakoulukirjastoissa, mikä lisäsi yh-

teistyötä suomalaisten ja pohjoismaisten yliopisto-

kirjastojen kesken mutta myös Euroopan laajuisena 

verkostona.1234 

Merkityksellistä vakiintumisen kannalta oli, 

että informaatiolukutaidon tavoitteet vastasivat 

niitä yliopisto-opetuksen kehittämistarpeita, joille 

aikaikkunan antoi Bologna-prosessi 2005. Opetus-

ministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnitelmassa 2003–2008 korkeakoulukirjastot 

velvoitettiin osallistumaan opetus- ja opiskelume-

netelmien kehittämiseen ja huolehtimaan omalta 

osaltaan korkeakouluista valmistuneiden hyvästä 

informaatiolukutaidosta.1235 Tematiikka nousi Suo-

men yliopistokirjastojen neuvoston kehittämiskoh-

teeksi kolmivuotisena projektina suunnittelijana 

Anne Lehto Tampereen yliopistosta.1236 Koordinoin-

tivastuun ministeriö osoitti Helsingin yliopistolle.1237 

Informaatiolukutaidon sisällyttämiseksi opetusoh-

jelmiin luotiin kolmikielinen suositus yliopistojen 

ja tutkintotoimikuntien käyttöön, minkä lisäksi 
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opetussuunnitelmiin ja eri opintovaiheisiin.1248 Kou-

lutuksen sisältö ja muodot vaihtuvat tarpeen mu-

kaan. Palveluja, ohjausta ja laajempaa koulutusta on 

suunnattu opiskelijoiden lisäksi tutkijoille, joille on 

tarjolla perehdytystä niin datanhallintaan ja aineis-

tosuunnitelmien valmisteluun kuin avoimen julkai-

semisen vaihtoehtoihin ja julkaisumetriikkaan.1249

Viestintä verkkoistuu

Kirjastojen yhdistäminen ja kokoelmien siirtyminen 

verkkoon edellytti myös kirjastojen viestintätehtä-

vän uudelleen arviointia. Lähikirjastoissa tietojen 

vaihto hoitui kasvokkaiskontakteissa ja kahvitau-

oilla. Tätä kuvasi muun muassa professori Risto 

Saarinen kertoessaan, kuinka yhteiset lounastauot 

tarjosivat teologisen tiedekunnan professoreille ti-

laisuuden esittää kirjastonjohtajalle kirjallisuustoi-

veitaan.1250 Suuremmissa kirjastoyksiköissä tämä ei 

enää toiminut etenkään, kun kirjaston käyttö siirtyi 

enenevästi verkkoon. Ensimmäinen kirjastojen yh-

teinen viestinnän kehittämissuunnitelma valmistel-

tiin kirjastotoimikunnan toimeksiannosta 2003.1251 

Taustalla olivat käyttäjien kokemat vaikeudet kirjas-

tojen erillisiä sivustoja käytettäessä. 

Bologna-prosessin yhteydessä opetusta. Käyttöön 

otettiin kuusiosainen tieto- ja viestintätekniikan 

(TVT)-ajokortti, joka ensimmäisen vuoden opis-

kelijoiden tuli suorittaa vuodesta 2005 alkaen. In-

formaatiolukutaidon osio oli kirjastojen vastuulla. 

Kampuskirjastot laativat itseopiskeluaineistoja ja 

vastasivat lähiopetuksesta omalla kampuksellaan.1244 

Esimerkiksi eläinlääketieteellisen tiedekunnassa 

opetukseen kuuluivat verkkokurssi, syventävä ope-

tus kandi- ja maisteriseminaareissa ja ulkomaalaisil-

le opiskelijoille englanninkielinen tiedonhankinnan 

opetus. Kursseilla perehdyttiin tiedonhaku- ja viit-

teidenhallintavälineistöön, e-aineistoihin opetuk-

sessa ja alan keskeisiin tietokantoihin.1245 

Koulutukseen osallistuvien määrä kasvoi 

1980-luvulta vuoteen 2016 noin kolminkertaiseksi, 

mitä havainnollistaa oheinen taulukko. Kirjaston 

antamaan koulutukseen osallistui vuonna 2010 noin 

10 000 henkilöä; koulutukseen käytettiin lähes 1 400 

tuntia. Valtaosa opetuksesta on ollut ryhmäopetusta, 

jonka sisältö on muuttunut uusien tarpeiden mu-

kaan.1246 2010-luvun loppupuolella osallistumisen 

aktiivisuus näyttää kuitenkin vähentyneen.1247 

Kirjastojen 2000-luvulla tekemä työ on va-

kiintunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

Taulukko 14. Helsingin yliopiston kirjastojen antamaan käyttäjäkoulutukseen osallistuneet  
1985–2016 (lkm)

Vuosi HYK/KK Laskennallinen HULib Soc & kom Kaikki yhteensä

1985 724 3 607  - 4 331

1990 751 4 916 80 5 747

1995 1 500 7 909 85 9 494

2000 1 300 7 396 80 8 776

2005 505 8 259 120 8 884

2010 308 9 723 219 10 250

2016 2 203 10 847 425 13 475

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
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Kirjastojen viestinnän koordinointi keskitet-

tiin 2000-luvulla. Se antoi mahdollisuuden kohde-

ryhmittäin suunnatun viestinnän kehittämiseen, 

kirjastojen yhteisen sivuston ja hakuportaalien 

käyttöönottoon sekä yliopiston intranetin sovel-

tamiseen kirjastoja varten. Kirjastojen erillisten 

raportointien sijasta julkaistiin yhteinen vuosi-

kertomus vuosina 2003–2009.1252 Tämän jälkeen 

kirjaston vuosikertomus on julkaistu pelkästään 

verkkoversiona.1253 

Yliopiston tietoverkkoon luotiin käyttäjille pa-

lautteen antamisen, hankintaehdotusten teon ja 

vuorovaikutuksen välineitä. Yliopistoyhteisön jä-

senille intranet tarjoaa pääsyn palveluihin. Näiden 

lisäksi henkilökohtaiset tapaamiset, tapahtumat 

ja epävirallinen tietojen vaihto laitosten kanssa on 

säilynyt. Sisäistä viestintää on käsitelty tarkemmin 

henkilöstöluvussa. 

Tutkimuksen ja opetuksen 
kohdennettuja palveluja 
Tietotekniikan ja tietoverkkojen mahdollisuuksia 

tutkittiin kokeiluin ja projektein 1990-luvulla ja 

2000-luvun alkupuolella. Tutkijoiden julkaisutie-

tojen tallennus JULKI-tietokannaksi käynnistyi 

1994, vain muutamia vuosia VTLS-järjestelmän 

käyttöönoton jälkeen.1254 JULKI toimi yliopiston 

julkaisurekisterinä parikymmentä vuotta, kunnes 

yliopisto otti käyttöön TUHAT-tutkimustietojärjes-

telmän 2010-luvun alussa. Tutkimustietojärjestelmä 

siirtyi kokonaan kirjaston vastuulle syksyllä 2016.1255 

Yliopiston elektronisen julkaisupankin suunnit-

telu alkoi 1997 tavoitteena luoda välineitä opinnäyt-

teiden digitaaliseen julkaisemiseen.1256 Hankkeella 

haluttiin helpottaa erityisesti väitöskirjojen julkai-

suprosessia. HYK:n hankekehityksen tuloksena syn-

tyi E-thesis, josta suhteellisen nopeasti tuli keskeinen 

väitöskirjojen julkaisukanava. Julkaiseminen E-the-

sis-palvelussa kevensi väittelijän kustannuksia, sillä 

painettujen kappaleiden määrää voitiin merkittäväs-

ti supistaa. Huomattava menoerä väittelijälle oli ollut 

velvoite luovuttaa HYK:lle vaihtotoimintaa varten 

100 kappaletta painettuja väitöskirjoja. Rehtori 

Ilkka Niiniluodon päätöksellä (2005) väitöskirjan 

sähköinen julkaiseminen vähensi luovutettavien 

kappaleiden määrän 30:een.1257 Verkkojulkaisemi-

sen yleistyessä yliopistoissa voitiin luopua työlääksi 

käyneestä väitöskirjojen vaihtotoiminnasta, säästää 

tila- ja henkilöstökuluissa ja luoda uusia välineitä 

käytön tueksi.1258

E-thesis integroitiin yliopiston HELDA-julkai-

suarkistoon vuonna 2010, jolloin palvelun ylläpito 

siirtyi uuden Helsingin yliopiston kirjaston vastuul-

le. Vaikka pro gradu -tutkielmien saaminen julkai-

suarkistoon oli alusta alkaen tavoitteena, käytäntö 

alkoi toteutua vasta syksyllä 2012, kun osa tiedekun-

nista edellytti tutkielmien tallentamista yliopiston 

digitaaliseen arkistoon.1259 Sittemmin toimintamalli 

vakiintui useimpiin tiedekuntiin. 

Kehittämishankkeissa ja kokeiluissa ylitettiin 

vakiintuneita yhteisörajoja, jotta tuloksia saatiin 

aikaan. Eräs esimerkki tästä oli opetusministe-

riön rahoittama Opintoaineistot verkossa -hanke 

(1998–1999), jossa pyrittiin luomaan kokonaiskuva 

verkossa jaettavan oppimateriaalien tuottamisen ja 

jakelun kysymyksistä. Hankkeessa tuotettiin selvi-

tys verkkojulkaisemisen oikeudellisista kysymyk-

sistä, verkko-opetuksen vaikutuksista opettajan ja 

opiskelijan työskentelyyn, kustannustekijöistä ja 

toimintojen organisoinnista. Myös sähköisten op-

pimateriaalien tallennuksen ja jakelun tekniikkaa 

kartoitettiin. Julkaisu Yliopisto-opetus ja opinto-

aineistot verkossa jaettiin maan yliopistojen ja kir-

jastojen käyttöön.1260 Hankkeen tuloksia käytettiin 

yliopiston opetusteknologiakeskusta perustettaessa 

ja Aleksandria-oppimiskeskuksen suunnittelussa. 
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tiedon kaikkien ulottuville, osoittautui pian uusien 

rajojen luojaksi. Tieteellinen julkaiseminen keskit-

tyi voimakkaasti suurten kustantajien hankkiessa 

pienempien tieteellisten kustantamojen omistus-

oikeudet. Suuret kustantajat saivat näin vahvan 

neuvotteluaseman digitaalisten lehtipakettien 

käyttöoikeuksista: monopolisoituminen edesaut-

toi jatkuvaa hintojen nousua. Yliopistokirjastojen 

hankintamäärärahat eivät vastanneet kasvavia 

kustannuksia. Sopimukset rajasivat lehtipakettien 

käytön vain kehysorganisaation jäsenille. Tutkimus-

organisaatioiden ja -rahoittajien kannalta tilanne oli 

epätyydyttävä: tiedeyhteisö tuotti tutkimustulokset 

julkisella tai säätiöiden rahoituksella, tutkijat toi-

mivat julkaisujen vertaisarvioijina enimmäkseen 

korvauksetta, minkä jälkeen julkaisuprosessista 

vastanneet kustantajat myivät tutkimusjulkaisut 

takaisin akateemisille yhteisöille tuntuvalla voitolla 

edellyttäen käytön rajaamista. Käytäntö alkoi luoda 

esteitä tutkimusverkostoille, jotka eivät noudatta-

neet organisaatioiden rajoja, samoin kuin kansa-

laisten mahdollisuudelle käyttää tieteellistä tietoa. 

Tieteellisten julkaisujen avoimuus nousi 

2000-luvulla kansainväliseen ja kansalliseen kes-

kusteluun.1263 Euroopan yliopistojen Berliinin julistus 

julkaistiin 2005. Samana vuonna opetusministeriön 

asettama työryhmä valmisteli suositukset avoimen 

tieteellisen julkaisutoiminnan edistämiseksi Suo-

messa.1264 Professori Markku Löytösen johtaman 

yliopiston julkaisuneuvottelukunnan tehtävänä oli 

lisätä tutkijoiden Open Access -tietoisuutta muun 

muassa julkaisijan iltapäivä -tapahtumien tuella. 

Julkaisuneuvottelukunta liitettiin sittemmin kir-

jasto- ja tietopalvelutoimikuntaan. 

Helsingin yliopistossa avoimen julkaisuarkiston 

kehittämishankkeita käynnistettiin Kansalliskirjas-

tossa ja kampuskirjastoissa, joista Viikin kampuksen 

avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelman pohjalle 

perustettu DViikki-julkaisuarkisto avattiin 2005. 

Kirjasto-, tietotekniikka- ja opintohallintopalvelujen 

integrointi eteni.

Hanke vahvisti kirjastojen ja yliopistoyhteisön 

välistä yhteistyötä. Kiinnostus verkko-opetukseen 

oli voimistumassa koulutuksen ja tutkimuksen 

tietostrategia -ohjelman tukemana. Opiskelijakir-

jaston koordinoimaan hankkeeseen osallistuivat 

Helsingin yliopiston lisäksi Jyväskylän yliopiston, 

Svenska Handelshögskolanin, Vaasan yliopiston ja 

Teknillisen korkeakoulun kirjastot. Vararehtori Raija 

Sollamon johtama ohjausryhmä kokosi hallinnon, 

talouden ja tietotekniikan päättäjiä, professoreja, 

muita yliopistonopettajia ja virtuaaliyliopiston suun-

nittelijoita sekä kirjastonhoitajia yhteen. Alkuaan 

oppimateriaaleihin keskittynyt kirjastohanke laajeni 

osallistujien toimesta tarkastelemaan akateemisen 

verkko-opetuksen koko kenttää ja hyödytti käytän-

nön ratkaisujen suunnittelussa ja oppimateriaalien 

verkkojakelussa. 

Opiskelijakirjasto aloitti käyttölupien neuvot-

telut koti- ja ulkomaisten oppimateriaalien digi-

tointia ja verkkokäyttöä varten. Digitaalisia kurs-

siaineistoja varten luotiin oppimateriaalipankki, 

ja opettajille tarjottiin tukea opetusmonisteiden 

verkkotallennukseen. Yliopisto myönsi vuonna 

2000 Opiskelijakirjastolle laadukkaan toiminnan 

kannustuspalkinnon.1261 

Yliopiston linjaukset tieteen 
avoimuudesta ohjaavat 
palvelukehitystä 
Tieteen avoimuus on ollut Helsingin yliopistolle 

strateginen valinta 2010–2020-luvuilla.1262 Avointa 

julkaisemista tukevien välineiden kehittäminen al-

koi kuitenkin jo 1990-luvulla, vaikka kehitystyötä ei 

tuolloin liitettykään erityisesti tieteen avoimuuteen. 

Verkkojulkaiseminen, joka aluksi näytti avaavan 
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melko hitaasti. Helsingin yliopiston rehtori Niini-

luoto teki rinnakkaistallentamisvelvoitetta kos-

kevan päätöksen jo 2008,1267 mutta merkittävässä 

määrin toimeenpano alkoi toteutua vasta kymme-

nisen vuotta myöhemmin. Tutkimusartikkeleiden 

rinnakkaistallentaminen yleistyi, kun tutkimus-

rahoittajat alkoivat vaatia sitä ja opetusministeriö 

liitti julkaisujen avoimuuden rahoitusmalliin.1268 

Helsingin yliopiston kirjasto on keskittänyt avoi-

men julkaisemisen asiantuntemustaan ja pyrkinyt 

neuvonnan, koulutuksen ja palvelujen avulla hel-

pottamaan tutkijoiden työtä.1269 Kirjaston aktiivisen 

viestinnän kanavaksi on 2010-luvun jälkipuoliskolla 

luotu verkkosivuston palveluja ja Think Open blo-

gi.1270 Avoin saatavuus on 2010-luvulla merkittävästi 

laajentunut korkeakouluissa.1271 

Eurooppalainen yhteistyö on tukenut avoimen 

tieteen palvelukehitystä. Euroopan komissio on ra-

hoittanut avoimen tieteen infrastruktuurihankkeita 

OpenAIRE- ja OpenAIRE+ (Open Access Infra-

structure for Research in Europe), joissa Helsingin 

Samoihin aikoihin myös Meilahden ja Kumpulan 

kampuksilla kehiteltiin hieman erilaisin ohjelmis-

toratkaisuin vastaavia palveluja. Opetusministeriön 

tuki nopeutti koko yliopistoa koskevien palvelujen 

aikaan saamista. Tiedontuottajan tietopalveluhank-

keessa, jonka suunnittelijana oli FT Kalle Korhonen, 

hahmoteltiin julkaisuneuvottelukunnan ohjaamana 

yliopistotason ratkaisuja. Valmistelu eteni Tieteel-

listen aineistojen verkkopalveluhankkeessa, joka 

sai opetusministeriöltä rahoitusta kolmivuotiseen 

hankkeeseen 2007–2009. Hankkeen projektipääl-

likkö oli YTM Veera Ristikartano, ja sen ohjaus-

ryhmää johti dekaani Aila Lauha. Vuonna 2009 

kampuskirjastojen julkaisuarkistot yhdistettiin yli-

opiston digitaaliseksi julkaisuarkistoksi nimeltään 

HELDA1265, johon myös opinnäytearkisto E-thesis 

liitettiin 2010. Helsingin yliopiston kirjasto sai vas-

tuulleen yliopiston digitaalisen julkaisuarkiston yl-

läpidon ja kehittämisen.1266 

Tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentami-

nen eteni kuitenkin päätöksenteosta käytäntöön 

Kirjaston neuvonta ja koulutus muuttuu tarpeen mukaan. Palveluja, ohjausta ja laajempaa koulutusta  
on suunnattu opiskelijoiden lisäksi tutkijoille, joille on tarjolla perehdytystä niin datanhallintaan ja aineisto-
suunnitelmien valmisteluun kuin avoimen julkaisemisen vaihtoehtoihin ja julkaisumetriikkaan. Kuvassa va-
semmalta kouluttajina Pekka Salminen ja Pekka Karhula. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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hakijoilta aineistonhallintasuunnitelmaa. Helsingin 

yliopiston rehtori asetti tutkimusdatan ja -aineisto-

jen saatavuutta selvittävän työryhmän oikeudellisten 

asioiden asiantuntija Marjut Salokanteleen johdolla 

2008. Ryhmässä oli edustus myös kirjastosta.1278 

Tietoaineistopalvelujen kehittämisen lähtökoh-

tia kirjastossa näyttää olleen kahdella eri taholla. 

Professori Yrjö Engeströmin johdolla tutkittiin 

Solmu-hankkeessa tutkijapalvelujen kehittämis-

tarpeita 2009–2010 Viikin tiedekirjastossa ja vuo-

sina 2010–2011 keskustakampuksen kirjastossa, 

jossa se nivottiin uudisrakennuksen suunnitteluun. 

Oleellista oli työskentelymallin luominen tutkija-

ryhmien palveluille yhdessä heidän kanssaan.1279 

Kehitystyö eteni, kun Helsingin yliopiston kirjasto 

käynnisti 2011 pilottihankkeen, jonka avulla selvi-

tettiin tutkijoiden ja tutkimusryhmien ongelmia, 

esteitä ja kannustimia tutkimusaineistojen (digi-

taalisessa muodossa olevan primaaridatan) hallin-

nassa. Hankkeessa selvitettiin myös eri toimijoiden 

roolia tutkimusaineistojen hallinnointiin liittyvis-

sä tehtävissä. Pilottihankkeen vetäjää, Meilahden 

kampuskirjastoa johtanutta YTM Annikki Roosia 

on kuvattu visionäärinä, joka näki datanhallinnan 

tärkeyden tutkimusprosessissa.1280 Aktiivisesti hank-

keeseen osallistuivat Terkko ja Viikin kampuskir-

jasto.1281 Annikki Roos kutsuttiin opetusministeriön 

tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (2011–2013) 

ohjausryhmään. Kirjasto jatkoi työkalujen kehit-

telyä uusissa datahankkeissa ja kouluttamalla kir-

jastohenkilöstöä. Osasta henkilöstöä on kehittynyt 

datakysymysten asiantuntijoita.1282 

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan 

toteuttamissuunnitelmassa 2014–2017 kirjaston 

vastuulle määriteltiin erityisesti tutkijoiden neuvon-

ta-, viestintä-, koulutus- ja tuki datanhallintasuun-

nitelmien laadinnassa.1283 Yliopiston useat toimijat 

ovat muodostaneet datatukiverkoston, joka tutkijalle 

näyttäytyy yhtenä palveluna, mutta joka sisäisesti 

yliopiston kirjasto on toiminut kansallisena vas-

tuuorganisaationa vuodesta 2011 alkaen.1272 Helsin-

gin yliopiston tieteelliset verkostot LERU (League of 

European Research Universities) ja UNICA (Network 

of Universities from the Capitals of Europe) ovat 

tarjonneet kirjastonjohtajien ja asiantuntijoiden kol-

legafoorumin avoimen tieteen ohjeistuksen valmis-

telussa ja tieteellisen julkaisemisen seminaareissa 

vuodesta 2002 alkaen.1273

Kirjasto on kehittänyt rinnakkaistallentamisen 

lisäksi ensisijaisen avoimen julkaisemisen mahdol-

lisuuksia yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran ja sittemmin tiedekustantamo Gaudeamuk-

sen kanssa. Vuosina 2017–2019 valmisteltu Helsinki 

University Press (HUP) -tieteellinen julkaisusarja 

tarjoaa vertaisarvioidulle korkeatasoiselle tutki-

mukselle avoimen julkaisukanavan.1274Monografioi-

den avointa saatavuutta tukee Helda Open Books 

-julkaisupalvelu ja siihen liittyvä kokoelma. Editori 

on puolestaan Helsingin yliopiston kirjaston tar-

joama avoimien lehtien julkaisualusta ja työkalu 

julkaisukäytäntöjen oppimiseen. Editori-palvelun 

lehdet julkaistaan Creative Commons -lisenssillä 

(CC BY 4.0).1275 

Yliopistokirjaston vastuu yliopiston julkaisutoi-

mesta toteutui Tampereella jo 1990-luvulla, jolloin 

Tampereen yliopiston kirjasto sai vastuun Tampere 

University Pressin toiminnasta ja aloitti verkkojul-

kaisemisen 1999.1276 Avoin julkaiseminen on kuiten-

kin otettu käyttöön vasta tuntuvasti myöhemmin. 

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka hy-

väksyttiin helmikuussa 2015.1277 Tutkimusaineis-

toihin liittyvät kysymykset nousivat jo 2000-lu-

vulla esille eri tahoilla: OECD antoi suosituksen 

julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen jatkokäytön 

lisäämisestä, ja osa kansainvälisistä tieteellisistä ai-

kakauslehdistä edellytti artikkelien pohjana olevien 

tutkimusaineistojen julkista saatavuutta. Suomen 

Akatemia alkoi edellyttää tutkimusrahoituksen 
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muutos digitaalisiksi on merkinnyt uusien tiedon-

haun välineiden kehittelyä ja uusien toimintatapojen 

opettelua.

Kirjaston neuvonta ja ohjaus syvennettiin 

1900-luvun jälkipuoliskolla kirjallisuus- tai tieto-

palveluksi. Informaatikon ammattitaitoon kuului 

atk-tekniikan yleistyessä tiedonhaku uusista ja han-

kalaksi koetuista tietokannoista asiakkaan toimek-

siannosta. Tästä palvelumallista on siirrytty opiske-

lijoiden ja akateemisen henkilökunnan omatoimisen 

tiedonhaun tukemiseen viestinnällä, ohjeistuksella 

ja koulutuksella. 

Tietoympäristön muutos on luonut tiedeyhtei-

sölle uudenlaisia haasteita. Tieteen avoimuus on 

noussut yliopiston strategiseksi valinnaksi, jota kir-

jasto on tukenut alkuvaiheista alkaen. Kirjastolta 

tieteen avoimuus on edellyttänyt myös kokonaan 

uuden asiantuntijuuden ja palvelujen kehittämistä. 

Tällaisena voidaan pitää erityisesti tutkimuksen tie-

toaineistoihin, digitaaliseen tutkimusdataan, liitty-

vää osaamista. Uutta on myös toiminta tieteellisenä 

julkaisijana taikka bibliometriikan osaajana. Uudet 

palvelut ovatkin sitoneet kirjaston entistä tiiviimmin 

verkostomaiseen työskentelyyn yliopiston muiden 

toimijoiden kanssa.

käyttää koko verkoston asiantuntemusta esille tu-

levien kysymysten ratkaisuun.1284 

Kirjaston työpanosta on tarvittu myös tutki-

muksen arvioinnissa. Kirjasto on erikoistunut tutki-

musjulkaisurekistereihin kootun tiedon bibliometri-

siin analyyseihin. Kansainväliset julkaisurekisterit 

painottuivat alkuaan englannin kielellä julkaistuun 

luonnon- ja lääketieteelliseen tutkimukseen. Yh-

teiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä ja tek-

niikassa huomattava osa tutkimuksesta on kuiten-

kin julkaistu kotimaisilla kielillä ja muualla kuin 

kansainvälisissä tieteellisissä referee-lehdissä.1285 

Kirjaston tukea tarvittiin varsinkin jälkimmäisen 

aineiston analysointiin. Bibliometriikan tutkimus-

käytön periaatteita luotiin opetusministeriön ja 

yliopiston suunnitteluryhmissä 2010–2012. Johta-

va tietoasiantuntija YTT Maria Forsman osallistui 

aktiivisesti suunnitteluun ja kehittämiseen ja sai 

toiminnastaan tieteen hyväksi Vuoden tieteentekijä 

2013-tunnustuspalkinnon.1286 Bibliometriikka- ja 

altmetriikkapalveluista on tullut sittemmin osa kir-

jaston uusia asiantuntijapalveluja.1287 

Kirjaston palvelutoiminnan keskiössä on var-

mistaa käyttäjän pääsy hänen tarvitsemaansa 

julkaisuun tai lähdeaineistoon. Julkaisumuotojen 
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Opetushenkilökunnan 
sivutoiminen vastuu 
kirjastojen hoidosta 
Kirjastohenkilökunnan määrä yliopiston suurim-

massa kirjastossa Yleisessä kirjastossa, sittemmin 

HYK:ssa oli vielä 1900-luvun alussa siinä määrin 

niukka, että 1918 annetulla asetuksella saadut 8 

virkaa kaksinkertaistivat henkilöstömäärän. Kir-

jaston uudessa johtosäännössä 1919 määriteltiin 

amanuenssien pätevyysvaatimusten lisäksi henki-

lökunnan työaika, joka vakinaisilla viranhaltijoilla 

oli seitsemän tuntia (ateria-aika oli 1,5 tuntia) ja 

assistenteilla neljä tuntia päivässä.1288 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto 

oli saanut kirjastonhoitajan, kun osakuntien kirja-

kokoelmat koottiin Yleiseksi ylioppilaskirjastoksi 

vuonna 1858. Ylioppilaskunnan kirjastossa oli vuon-

na 1918 saadun lisäyksen jälkeen kirjastonhoitaja, 

varakirjastonhoitaja, kaksi vanhempaa ja neljä nuo-

rempaa amanuenssia. Henkilöstön työaika oli yleen-

sä sidottu aukioloaikaan, esimerkiksi vuonna 1911 

amanuenssien työaika oli vain 320 tuntia vuodessa. 

Työajan lyhyyden ja palkan pienuuden vuoksi kir-

jastonhoitajakin joutui työskentelemään kahdessa 

 Kysymys professorien perustamien kirjas-

tojen hoidosta voimistui kokoelmien kas-

vaessa ja käyttäjien lisääntyessä. Kirjas-

tovirkojen perustaminen tiedekuntiin nosti esille 

pätevyysvaatimusten määrittelyn. Millaisia eroja 

tiedekuntien välille muodostui, kun virkojen saa-

minen helpottui 1960–1970-luvuilla? Kirjastohenki-

löstön määrä lisääntyi 2000-luvulle saakka, jolloin 

haasteeksi nousi odotettavissa oleva suurten ikä-

luokkien eläköityminen. Samaan aikaan muuttuva 

tietoympäristö edellytti uudenlaista osaamista ja 

rakenteiden tarkistamista. Tämä murroskausi sekä 

pakotti, että antoi mahdollisuuden kirjastotyön uu-

delleen organisointiin ja palvelujen keskittämiseen. 

Tiedekuntien kirjastohenkilöstöä koskevat päätökset 

kuuluivat kuitenkin hallintojohtosäännön mukaan 

tiedekunnille. Muutosten toteuttaminen edellytti 

koko joukon työryhmiä, lausuntoja ja päätöksiä. 

Sivutoimisesta kirjastonhoidosta 
päätoimisiin tietoasiantuntijoihin 
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Ylioppilaskunnan kirjaston virkailijat noin vuonna 1915. Seisomassa vasemmalta: Toivo Aro, Harri Holma 
(Ylioppilaskunnan kirjastonhoitaja 1912–1920), Eino Waronen, Arno Malin (1931– Maliniemi), Volmar Bergh, 
Rainer Sopanen. Istumassa vasemmalta: Helmi Arneberg, Ella Blåfield, Aune Malin, Elsa Soini, Elsa Ingberg. 
Valokuvaamo Apollo. kuvalähde: helsingin yliopisTomuseo.
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laajetessa seura palkkasi myös apulaiskirjaston-

hoitajaksi rouva Karin Dieckmanin 1948–1959 ja 

hänen jälkeensä maisteri Annikki Kaivosojan.1292

Pysyvien virkojen saaminen kirjastoihin osoit-

tautui vuosisadan alkupuoliskolla erittäin vaikeaksi, 

vaikka valtion ja kuntien virkamieskunta kasvoi 

vuosien 1910–1940 välisenä aikana kolminkertai-

seksi.1293 Tilannetta vaikeutti maailmanlaajuinen 

talouslama 1930-luvulla. Valtio pyrki tukemaan 

työllisyyttä erillisrahoituksella. Erityisesti henkisen 

alan työttömyyteen osoitetuilla varoilla voitiin mo-

neen kirjastoon palkata tilapäistä henkilöstöä.1294 Ni-

mikkeinä käytettiin muun muassa virastoapulaisen 

tai virastovaratyöntekijän nimikkeitä. Laitostenkin 

käsikirjastoihin saatiin työttömyyden torjuntava-

roista työntekijöitä.1295

Parhaimmillaan työsuhde muuttui ajan kanssa 

pysyväksi. Hyvä esimerkki tästä oli Lainopillisessa 

seminaarikirjastossa virastoapulaisena aloittanut 

ylioppilas Liisa Wecksell (sittemmin Kortekangas), 

joka työskenteli kirjastossa parikymmentä vuotta 

kirjastoapulaisena. Pätevöidyttyään notaariksi hän 

sai 1960-luvulla pysyvän viran. Alikirjastonhoitajan 

ja vs. kirjastonhoitajan tehtävässä hän jatkoi samas-

sa kirjastossa eläkkeelle siirtymiseensä saakka.1296 

Toisen mahdollisuuden lisätyövoiman saamiseen 

tarjosivat kirjastoharjoittelijat. Kirjastokursseille 

pääseminen ja amanuenssitutkinnon suorittaminen 

edellyttivät harjoittelua tieteellisessä kirjastossa. 

Perinteisesti harjoittelijoita oli Ylioppilaskunnan 

kirjastossa ja HYK:ssa. Myös historiallis-kielitie-

teellinen laitos tarjosi harjoittelumahdollisuuksia 

ja sai näin kaivattua työvoimaa. Jälkimmäiseen 

viittaa se, että samat harjoittelijat saattoivat olla 

siellä harjoittelemassa useita vuosia: FM Annikki 

Malisen raportoitiin työskennelleen harjoittelijan 

nimikkeellä vuosina 1935–1940.1297

tai useammassa tehtävässä. Kirjaston amanuenssit 

olivat yleensä ylioppilaita, jotka rahoittivat opinto-

jaan osa-aikaisella kirjastotyöllä.1289

Tiedekunnat määräsivät seminaarikirjastoil-

leen professoriesimiehen. Yliopiston myöntämällä 

määrärahalla palkattiin sivutoiminen amanuenssi 

hoitamaan käytännön tehtäviä.1290 Amanuenssit oli-

vat yleensä opetushenkilökuntaa tai jatko-opiskeli-

joita. Tiedekuntien kirjastoamanuenssien työaika 

oli yleensä niukka, tuntuvasti pienempi kuin HYK:n 

amanuenssien, mikä sekin oli vain neljä tuntia päi-

vässä.1291 Kirjastojen perustamisen yhteydessä on 

aiemmin käsitelty kirjastotehtävien hoidon tiede-

kunnittaisia ratkaisuja. 

Lääke- ja luonnontieteiden laitokset ja klinikka-

kirjastot raportoivat varsin harvoin kirjastonhoidon 

järjestelyistä tai vastuuhenkilöistä, vaikka hanki-

tusta ja lahjoitetusta kirjallisuudesta ja lehdistä 

kerrottiin rehtorinkertomuksissa seikkaperäisesti. 

Käytäntöjen eroon oli useita syitä. Luonnon- ja lää-

ketieteiden käsikirjastot oli luotu ilman yliopiston 

myöntämää erillisrahoitusta, joten laitoksilla ei ollut 

samaa raportointivelvollisuutta kuin seminaarikir-

jastoilla, joille yliopisto osoitti jo perustamisvai-

heesta lähtien erillisrahoitusta. Myös kirjastotyön 

luonteessa oli eroja. Käsikirjastoihin hankittiin ai-

kakauslehtiä ja alan käsikirjoja oman oppiaineen 

käyttöön. Niin kauan kuin käsikirjasto pysyi suh-

teellisen pienenä, oma väki löysi hyllystä etsimänsä 

eikä luetteloiden laatiminen ollut ensisijaista.

Toisin kuin luonnon- ja lääketieteiden laitoksilla, 

monilla tieteellisten seurojen kirjastoilla oli nimetyt 

kirjastonhoitajat. Muun muassa Duodecim-seura 

nimesi jo kirjaston perustamisesta lähtien vastuu-

henkilön hoitamaan kirjastoa. Pitkäaikaisena kir-

jastonhoitajana toimi anatomian apulaisprofessori 

Martti J. Mustakallio vuodesta 1923 siihen saakka, 

kunnes kokoelmat yhdistettiin vastaperustettuun 

Lääketieteelliseen keskuskirjastoon. Toiminnan 
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osasto. Myös varakirjastonhoitajalta edellytettiin 

väitöskirjaa; hänen asemansa vastasi ylimääräisen 

professorin asemaa.1300 

Historiallis-kielitieteellisen osaston rooli ylikir-

jastonhoitajan valinnassa säilyi, vaikka asetuksiin 

tuli joitakin tarkennuksia pätevyysvaatimuksista. 

Niinpä Asetuksen (25.4.1930/161) mukaan väitöskir-

jan tutkimusalan tuli liittyä kirja-, käsikirjoitus- ja 

kirjasto-oppiin taikka tieteiden ja kirjallisuuden 

historiaan. Historiallis-kielitieteellinen osasto valitsi 

asiantuntijat, joiden tuli antaa lausunto kyseisiä 

virkoja hakeneiden tieteellisistä ansioista ja pyytää 

kirjallinen lausunto hakijoiden käytännöllisestä pe-

rehtymisestä.1301 Osaston kokouksissa ja lausunnois-

sa punnittiin hakijoita tieteellisten ansioiden lisäksi 

”kirjastomiestyyppeinä”.1302 Osaston rooli yliopiston 

korkeimman kirjastoviran hakijoiden tieteellises-

sä arvioinnissa jatkui 1970-luvulle saakka, minkä 

jälkeen väitöskirjavaatimuksen poistuessa ja päte-

vyysvaatimusten muuttuessa käytännöllisempään 

suuntaan osaston tehtävänä oli järjestää hakijoiden 

kirjastohallinnollisen osaamisen arviointi.1303

HYK:n amanuenssitutkinnon pätevyysvaati-

mukset määriteltiin johtosäännössä 1919 sisällyttäen 

niihin runsaasti kielten, kirjaston kokoelmien ja 

kirjastotietämyksen osaamista. Peruskoulutuksena 

edellytettiin vain ylioppilastutkintoa aina 1940-lu-

vulle saakka, jolloin vaatimus muuttui maisterin 

tutkinnoksi.1304 

Tiedekuntien ensimmäinen päätoiminen kirjas-

tonhoitajan virka valtion budjetin kautta perustettiin 

historiallis-kielitieteelliseen osastoon 1936. Jo kuusi 

vuotta aiemmin maatalous-metsätieteellinen tiede-

kunta oli saanut yliopistolta määrärahaa kirjastoa-

manuenssin palkkaamiseen, jonka toimeen kuuluivat 

sekä Maatalouskirjaston, että Metsäkirjaston tehtä-

vät.1305 Maatalous- ja Metsäkirjastojen varsinaisten 

kirjastonhoitajavirkojen perustaminen valtion bud-

jetin kautta siirtyi kuitenkin vuoteen 1953.1306 

Kirjastojen ammatillis-
tuminen voimistuu 
1960-luvulta alkaen 
Toista maailmansotaa ja sitä seurannutta yhteis-

kunnan kehitystä voi pitää rajapyykkinä kahden 

erilaisen kirjastonhoitajamallin välillä. Helsingin 

yliopiston jatkuvasti laajeneva kirjastoverkosto oli 

1950-luvulle saakka ja vielä sen jälkeenkin pääosin 

opetus- ja tutkimushenkilöstön ja laitosten sivutoi-

misen henkilökunnan hoidossa. Kirjastovirkojen 

määrä korkeakouluissa oli vielä 1950-luvulla varsin 

niukka. Viidessä vanhassa korkeakoulussa virkoja 

oli yhteensä 46. Vanhoiksi korkeakouluiksi luettiin 

Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, 

Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu. Kirjastovir-

kojen suhteellinen osuus kaikista korkeakoulujen 

viroista oli kuitenkin melko hyvä: 5,5 %. Uusissa 

korkeakouluissa tilanne oli huomattavasti niukempi: 

kirjastovirkojen suhteellinen osuus vuonna 1962 oli 

vain 1,5 %.1298 

Yliopiston pääkirjaston kirjastonhoitajien ja 

amanuenssien pätevyysvaatimukset ja virat loi-

vat mallin ja vertailukohdan tiedekuntien piirissä 

syntyneille kirjastoille. Yliopiston kirjaston hoito 

kuului aluksi professorin sivutoimisiin tehtäviin. 

Vuonna 1798 Akatemian kirjastonhoitajan virka 

yhdistettiin oppihistorian professorin virkaan, 

kunnes oppihistoriasta luovuttiin sadan vuoden 

ajaksi. Varsinainen kirjastonhoitajan virka alkoi 

yleistyä vasta 1800-luvun aikana niin eurooppa-

laisissa yliopistoissa kuin Helsingissä.1299 Yliopiston 

sääntöjen mukaan (1885) kansleri nimitti yliopiston 

kirjastonhoitajan samassa järjestyksessä ja samoin 

etuuksin kuin varsinaisista professoreista oli säädet-

ty. Väitöskirjan tuli käsitellä kirjastotieteeseen tai 

opetushistoriaan kuuluvaa ainetta, ja sen tieteelli-

sen pätevyyden tutki historiallis-kielitieteellinen 
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korkeakoulujen kirjastoviroissa tapahtui vuonna 

1971, jolloin korkeakoulujen palkkaussuhdetoimi-

kunnan kirjastojaoston ehdotukset toteutettiin: 

tuolloin maan korkeakouluihin perustettiin 19 

uutta kirjastoamanuenssin ja 26 kirjastoapulaisen 

tointa. Vaikka korkeakoulujen kehittämislaki täh-

täsi erityisesti opettajakunnan lisäämiseen, myös 

kirjastohenkilöstön määrä kasvoi 1970-luvun al-

kuvuosina. Vuoteen 1974 tultaessa korkeakoulujen 

kirjastohenkilöstö oli kasvanut lähes viisinkertai-

seksi (234) vuoteen 1950 verrattuna. Vanhoissa kor-

keakouluissa kirjastohenkilöstön suhteellinen osuus 

oli pysynyt lähes ennallaan (5,3 %) mutta uusissa 

korkeakouluissakin se oli noussut 3,4 prosenttiin.1313 

Kattavaa tilastotietoa Helsingin yliopiston kir-

jastohenkilöstöstä on saatavissa 1978 tehdystä sel-

vityksestä ja tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta 

1980-luvulta alkaen. 

Henkilökunnan määrä 
laajenee kirjastoissa
Helsingin yliopiston kirjastohenkilöstöstä laadittiin 

ensimmäinen kokonaisselvitys Helsingin yliopis-

ton henkilökuntayhdistys ry:n aloitteesta vuonna 

1978.1314 Selvitys antaa havainnollisen kuvan kir-

jastoammatillisen ja avustavan henkilökunnan ja-

kautumisesta tiedekunnittain. Kiinnostava on myös 

laitosten opetus- ja hallintohenkilökunnan osuus 

kirjastotyöskentelystä. 

Henkilöstöselvityksen mukaan yhteensä 441 

henkilöä osallistui tuolloin yliopiston kirjastoteh-

täviin. Lähes kolmannes kirjastotehtäviä hoitavista 

oli laitosten opetus- ja hallintohenkilökuntaa (132), 

lähes kolmannes työskenteli tiedekunta- tai kes-

kuskirjastoissa (135) ja runsas kolmannes (168) oli 

HYK:n henkilökuntaa. Kun henkilömäärät muute-

taan henkilötyövuosiksi, kuva kuitenkin muuttuu 

Merkittävää oli, että historiallis-kielitieteellinen 

osasto sitoi oman vuonna 1936 perustetun kirjas-

tonhoitajavirkansa HYK:n virkahierarkiaan. Viran 

määriteltiin vastaavan nuoremman alikirjaston-

hoitajan virkaa. Palkkaukseltaan se asettui HYK:n 

virkahierarkian neljännelle tasolle. Palkkauksen 

matala taso herätti osastossa varsin pian huolta, 

kun väitelleet kirjastonhoitajat siirtyivät muihin, 

paremmin palkattuihin tehtäviin.1307 

Merkittävä käänne päätoimisen henkilös-

tön vakinaistamisessa tapahtui Helsingin yli-

opistossa 1960-luvulla, kun valtiotieteelliseen, 

oikeustieteelliseen ja teologiseen tiedekuntaan 

perustettiin kirjastovirat. Nuorin tiedekunnista, 

valtiotieteellinen tiedekunta oli valinnut kirjas-

toammatillisen koulutuksen saaneen kirjastoama-

nuenssin jo perustaessaan seminaarikirjastonsa 

vuonna 1950.1308 Lääketieteellinen keskuskirjasto 

sai perustamisvaiheessa 1966 pysyvät kirjastovirat. 

Tiedekunnalla oli jo tätä ennen määräaikainen 

kirjastonhoitajavakanssi suunnittelutehtävissä.1309 

HYK:n johtavien kirjastovirkojen, ylikirjaston-

hoitajan ja johtavan kirjastonhoitajan, tieteellisiä 

vaatimuksia lievennettiin 1960-luvulla, kun käytän-

nön kokemuksen ja hallinnollisen perehtyneisyyden 

merkitystä lisättiin.1310 Asetuksella säädettiin myös 

alikirjastonhoitajan kelpoisuudesta.1311 Tiedekuntien 

kirjastonhoitajien kelpoisuusehdoissa on nähtävissä 

vaikutteita HYK:n käytännöistä mutta myös päte-

vyystasosta, jolla kirjastoja oli sivutoimisesti hoi-

dettu ennen kelpoisuusehtojen määrittelyä. 

Kun ensimmäiset vakinaiset kirjastonhoitajan 

virat oli asetuksilla perustettu tiedekuntiin, myös 

muun henkilökunnan saaminen helpottui. Val-

tiotieteelliseen, oikeustieteelliseen ja teologiseen 

tiedekuntaan perustettiin 1960-luvulla lisää pää-

toimisia vakansseja, jotka HYK:n mallin mukaan 

olivat yleensä nuoremman alikirjastonhoitajan ja 

amanuenssin virkoja ja toimia.1312 Merkittävä lisäys 
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Kirjastoammatilliseksi henkilöstöksi luettiin kirjas-

tonhoitajat, alikirjastonhoitajat, kirjastoamanuenssit 

ja suunnittelijat. Avustavaan henkilöstöön kuuluivat 

kirjastoapulaiset, toimistohenkilöstö ja vahtimesta-

rit. Luokkaan muu kuuluivat assistentti teologisessa 

tiedekunnassa, neljä amanuenssia historiallis-kie-

litieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä 

osastossa sekä vanhempi suunnittelija HYK:ssa. 

Henkilöstöselvityksen (1978) mukaan lähes puo-

let laitosten kirjastotehtäviä hoitavista oli opetus- ja 

tutkimushenkilökuntaa (assistentteja, amanuensseja 

ja yliopiston opettajia tai tutkijoita). Hallintohenkilö-

kunnan osuus oli lähes 40 prosenttia ja kategoriaan 

muu henkilöstö kuului 13 prosenttia.

Tiedekuntien välillä oli tuntuvia eroja. Kukin 

tiedekunta priorisoi kirjastovirat tiedekunnan vir-

kaesityksessä parhaaksi katsomallaan tavalla, min-

kä jälkeen yliopisto asetti virkaesitykset yliopistota-

solla tärkeysjärjestykseen. Virkojen perustaminen 

oleellisesti. Kirjastotyöhön käytettiin yhteensä 328 

henkilötyövuotta, josta laitosten henkilökunnan 

sivutoiminen kirjastotyö oli vain 11 %. Tiedekunta- 

ja keskuskirjastojen osuus oli 41 %, sillä suurin osa 

niiden henkilöstöstä oli päätoimisia. Lähes puolet 

koko henkilötyövuosista (48 %) tehtiin HYK:ssa. 

Tieto havainnollistaa niitä eroja, joita työn luon-

teessa oli laitoksilla ja suuremmissa kirjastoissa.1315 

Tiedekuntien kirjastoissa oli 59 kirjastoammatillista 

virkaa (54,9 henkilötyövuotta) ja 78,4 henkilötyö-

vuotta avustavissa tehtävissä (yhteensä 133,3 htv). 

HYK:n vastaavat luvut olivat 67 päätoimista kirjas-

toammatillista vakanssia ja 91.8 henkilötyövuotta 

avustavissa tehtävissä (yhteensä 158,8 htv).

Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedekun-

nittain kirjastotyöhön osallistuvat lukumäärinä 

sekä kokopäiväiseksi työajaksi (htv) muutettui-

na. Päätoiminen kirjastohenkilöstö jakautui kir-

jastoammatilliseen ja avustavaan henkilöstöön. 

Taulukko 15 Kirjastotehtäviä hoitava henkilöstö vuonna 1978. 

Tiedekunta/Osasto Kirjastohenkilöstö Laitoshenkilöstö

Kirjasto- 
ammatillinen 

(lkm.) htv

Avustava  
ja muu  
(lkm.) htv

Kirjasto-
tehtäviä  

hoitavat (lkm.) htv

teologinen 2 2,0 6 5,6 5 1,9

oikeustieteellinen 3 3,0 3 3,1 5 1,4

lääketieteellinen 15 14,8 20 19,3 21 6,6

hk-osasto 8 6,8 17 17,1 29 9,8

ml-osasto 10 9,0 8 7,0 28 10,6

kasvatust. osasto 4 3,1 5 3,4 6 0,6

maatalous- ja metsätieteellinen 10 9,1 17 16,8 24 3,4

valtiotieteellinen 5 5,1 5 4,7 12 1,8

muut 2 2,0 1 1,0 2 0,2

HYK 67 67,0 101 91,8 -

Yhteensä 126 121,9 177 170,2 132 36,3

Lähde: Selvitys Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen henkilöstöstä 1978
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suositukset toteutuivat ainoastaan lääketieteen ja 

maatalous- ja metsätieteiden palveluissa.1318 Parhai-

ten resursoituja olivat lääketieteen kirjastopalvelut, 

joita hoitivat sekä Lääketieteellinen keskuskirjasto 

että laitosten ja klinikoiden kirjastot. Seuraavaksi 

paras tilanne oli maatalous-metsätieteellisessä tie-

dekunnassa, jonka piirissä oli kaksi keskuskirjastoa. 

Kolmanneksi paras tilanne oli teologisessa tie-

dekunnassa, jossa sekä opiskelija- että opettaja-

määrät olivat pieniä. Vaikka tiedekunta sai ensim-

mäisen kirjastonhoitajansa vasta 1962, se näyttää 

pitäneen kirjaston kehittämistä tärkeänä. Kahdessa 

opiskelijamäärältäänsuurimmassafilosofisentie-

dekunnan osastossa, historiallis-kielitieteellisessä 

ja matemaattis-luonnontieteellisessä merkittävä 

osa kirjastotyöstä tehtiin edelleen sivutoimisesti 

laitosten henkilökunnan voimin. 

Tiedekuntien välinen vertailu nostaa esil-

le myös kasvatustieteiden osastokirjaston 

edellytti valtion budjetissa myönnettyä rahoitusta. 

Valtakunnallinen suositus oli, että korkeakouluis-

sa olisi yksi kirjastovirka 80 opiskelijaa kohden.1316 

Vaikka Helsingin yliopiston kirjastot eivät yltäneet 

suositukseen, päätoimisten kirjastovirkojen kehi-

tystä voidaan pitää nopeana, kun muistetaan, että 

useaan tiedekuntaan perustettiin ensimmäiset pää-

toimiset kirjastovirat vasta 1960-luvun alkuvuosina. 

Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan aloite kan-

sallisten suositusten mukaisista lisäviroista vuosina 

1980–1984 ei saanut vastakaikua opetusministeri-

öltä, joka kehotti yliopistoa hoitamaan asian sisäi-

sin järjestelyin. Ministeriön kanta ei ollut yllättävä, 

olihan se kiinnittänyt huomiota Helsingin yliopiston 

kirjastolaitoksen hajanaisuuteen jo vuosikymmenen 

alussa ja edellyttänyt yhtenäisempää suunnittelua 

ja johtamista.1317 

Kun verrataan eri tiedekuntien kirjastohen-

kilöstön osuuksia kansallisiin suosituksiin (1:80), 

Kirjastonhoitaja,  
FM Ragnar 
Qvarnström työs-
kenteli Helsingin 
yliopiston kemian 
laitoksella toisen 
maailmansodan 
jälkeen. kuva-
lähde: helsingin 
yliopisTomuseo.
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henkilötyövuodet olivat 2000-luvulle saakka hieman 

pienemmät kuin kampus- ja tiedekuntakirjastojen 

yhteenlasketut työvuodet. Sen jälkeen henkilöstö-

lisäykset ovat kohdistuneet erityisesti Kansallis-

kirjastoon, jonka asema valtakunnallisena palve-

lukeskuksena vahvistettiin 2006. Suurimmillaan 

henkilötyövuosien määrä oli 2010, minkä jälkeen 

vähennykset ovat olleet tuntuvia molemmissa kir-

jastoissa, Helsingin yliopiston kirjastossa kuiten-

kin suuremmat (2010–2016 yhteensä 67 henkilö-

työvuotta) kuin Kansalliskirjastossa (yhteensä 58 

henkilötyövuotta). 

On huomattava, että taulukosta 16 puuttuu lai-

toshenkilökunnan tekemä kirjastotyö, joka on näky-

villä taulukossa 15, sillä kirjastojen yhteisluetteloihin 

niitä ei voitu ilmoittaa. Käytännössä osa laitoskirjas-

tojen työstä hoidettiin edelleen laitoshenkilökunnan 

voimin, mikä kävi ilmi, kun henkilöstövähennyksiä 

jouduttiin suunnittelemaan 1990-luvulla.1319

Kun verrataan taulukoiden 15 ja 16 lukuja, HYK:n 

henkilöstömäärä näyttäisi supistuneen vuosien 

1978–1985 välillä ja vastaavasti muiden kirjastojen 

osuus kasvaneen. Muutosta selittää tilastointiperus-

teiden eroavuus. Opiskelijakirjaston tilastot laskettiin 

henkilöstöongelmat. Opetushenkilökuntaa osas-

tossa oli runsaasti (14 % yliopiston opetushenkilö-

kunnan määrästä). Kaikkein vähiten henkilökuntaa 

suhteessa potentiaalisiin käyttäjiin oli kuitenkin 

oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jossa yhtä kirjas-

totehtäviin käytettyä henkilötyövuotta kohden oli yli 

300 opiskelijaa ja opettajaa. Jos huomioon otetaan 

vain tiedekunnan kirjaston henkilöstö, suhdeluku 

nousee lähes yhden suhteessa 500: aan. Taustalta 

voi löytää muutamia syitä. Oikeustieteessä tutkiel-

mavaiheella ei ollut samaa merkitystä kuin useissa 

muissa tiedekuntakirjastoissa. Kurssikirjallisuus oli 

pääosin keskitetty silloiseen HYK:n opiskeluosas-

toon. Omien laitoskirjastojen lisäksi oikeustieteen 

tutkijoilla oli käytössään Eduskunnan kirjasto alan 

keskuskirjastona. Kirjastonhoitajan pitkähköt vir-

kavapaudet tieteellisten ja opetustehtävien vuoksi 

saattoivat osaltaan vaikuttaa henkilöstöresursseihin. 

Tilastotietoja Helsingin yliopiston kirjastohen-

kilöstöstä on saatavilla kattavasti vuodesta 1985 

alkaen. Kirjastoittain kootut tiedot on tiivistetty 

seuraavassa taulukossa kokoamalla uuteen Helsin-

gin yliopiston kirjastoon (2010) liitetyt kampuskir-

jastot HULib-sarakkeeseen. HYK-Kansalliskirjaston 

Taulukko 16. Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunnan määrä 1985–2016  
(htv, sekä pysyvä että määräaikainen henkilöstö)

Vuosi HYK/KK % HULib % Muut yht. % Yhteensä

1985 130,3 38 180 52 32,6 10 342,9

1990 159,7 39 196,1 48 56 14 411,8

1995 194,5 44 225,7 51 25 6 445,2

2000 219 46 238,1 50 18,1 4 475,2

2005 252,6 49 245,8 48 12,5 2 510,9

2010 273,1 52 244,4 47 5,1 1 522,6

2016 215,2 55 177,2 45 1 0 393,4

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

HULib = laskennallinen HULib. Muut yhteensä: Soc & kom, pieniä erillislaitoksia, ainelaitoksia, vuoden 2016 luvussa on 
vain Soc & kom
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muun kuin vakinaisessa työsuhteessa olevien 

toimesta, joten osuus oli suunnilleen sama kuin 

vuoden 1978 selvityksessä. Suurissa tiedekunnissa 

laitoshenkilöstön työpanos kirjastojen hoidossa oli 

edelleen tuntuva, muun muassa humanistisessa 

tiedekunnassa osuus oli peräti 50 %. Uutena asiana 

yliopiston ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 

kasvanut noin 80 henkilötyövuoteen. Kirjastojen tuli 

laskennallisesti vähentää pysyviä henkilöstömenoja 

3,7 miljoonaa markkaa, mikä tarkoitti yhteensä 

25,5 henkilötyövuotta. Työryhmä ehdotti säästöjen 

jakamista kampuksittain.1323 Konsistorin keskuste-

lussa eri toimialojen säästövelvoitetta huojennettiin 

8 prosentilla. Kirjastoille se merkitsi vajaan 300 000 

markan huojennusta säästövelvoitteeseen.1324 

Vaikka kampus oli vielä tässä vaiheessa epä-

määräiseksi koettu käsite, säästövelvoitteet koh-

dennettiin kampuksittain, mikä tehosti yhteistä 

suunnittelua ja voimisti yhteistyötä.1325 Kampuskir-

jastojen rakentaminen muutti henkilöstön asemaa 

tuntuvasti, sillä laitosten henkilökuntaan kuulunut 

kirjastohenkilöstö siirtyi kampuskirjastojen hen-

kilökunnaksi ja kunkin kampuskirjaston johdon 

alaisuuteen. Konsistorin päätöksen mukaan tulosyk-

siköille palautettiin pysyvästi viidesosa edellä kuva-

tusta säästösummasta, mikä antoi mahdollisuuksia 

henkilöstörakenteen kehittämiseen työtehtävien 

muuttuessa. Henkilöstömenojen jakautuminen 

kampuksittain on nähtävissä liitteen 8 kyseisessä 

taulukossa. 

Kun verrataan henkilötyövuosien kehitystä 

1985–2016 vastaavan ajan henkilöstömenojen ke-

hitykseen, kuva henkilöstökehityksestä tarkentuu. 

HYK/Kansalliskirjaston ja kampuksilla toimivien 

kirjastojen henkilöstömenot olivat lähes saman-

suuruiset aina 2000-luvun puoliväliin, minkä jäl-

keen niiden välinen ero kasvoi. Menolisäykset ta-

pahtuivat kokonaisuudessaan Kansalliskirjastossa, 

jonka osuus palkkamenoista kasvoi 2010 noin 60 

yhteen HYK:n tilastojen kanssa 1978 erottelematta 

niitä. Vuonna 1985 Opiskelijakirjaston luvut ilmoi-

tettiin erillisinä, mistä syystä ne on tässä luettu 

HULib-kokonaisuuteen, vaikka Opiskelijakirjasto 

hallinnollisesti oli vielä HYK:n osasto.  

Palkkausmenoihin 
kohdistuu leikkauksia
Helsingin yliopiston kirjastohenkilökunnan palkka-

menot olivat vuoden 1978 selvityksen mukaan 4,3 

miljoonaa markkaa (vuoden 2016 tasossa 5,4 mil-

joonaa markkaa)1320, josta kirjastoammatillisen hen-

kilökunnan osuus oli noin 3.2 miljoonaa markkaa. 

HYK:n osuus menoista oli 44 %.1321 Kirjastolaitoksen 

henkilöstömenot nousivat melko voimakkaasti hen-

kilömäärän kasvaessa ja palkkakehityksen tulokse-

na, mitä havainnollistaa liitetaulukko 7. 

Palkkausmenot nousivat keskusteluun 1980-lu-

vun lopulla ja erityisesti 1990-luvun alkupuolella 

valtiontalouden heikentyessä. Vuonna 1989 valtio-

varainministeriö antoi määräyksen julkishallinnon 

palkkamenojen supistamisesta. Helsingin yliopistos-

sa tämä merkitsi 38 viran lakkauttamista. Kirjas-

toihin leikkaus kohdistui tuolloin lievästi: HYK:ssa 

jouduttiin lakkauttamaan kolme virkaa.1322 

Huomattavasti suuremmat menoleikkaukset 

kohdistuivat yliopistoihin 1990-luvun alkuvuosina. 

Valtioneuvoston päätös 18.6.1993 edellytti yliopiston 

hallinnon henkilöstökulujen vähentämistä 8 prosen-

tilla. Vastaava velvoite koski niin sanottujen tuki-

palvelujen henkilöstöä. Yliopiston arviointiryhmän 

esitystä henkilöstökulujen vähentämiseksi valmis-

teltiin kirjastojen osalta erillisessä työryhmässä 1994 

osana yliopiston toimintojen arviointia ja Universi-

tas renovata continuata-raporttia. Säästövelvoit-

teen pohjaksi otettiin kirjastojen pysyvät vakanssit. 

Kolmasosa kaikesta kirjastotyöstä tehtiin edelleen 
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kirjastohenkilöstöstä 1970-luvun loppupuolella. 

Kirjastoammatillisten tehtävien kelpoisuusehdot 

oli määritelty tätäkin useammin; vain neljäsosa 

tehtävistä oli täytetty ilman johtosäännössä mää-

riteltyjä kelpoisuusehtoja. Laitoskirjastoista kelpoi-

suusehdot samoin kuin ohjesäännöt kutenkin useim-

miten puuttuivat. Myöskään kirjastoapulaisilla ei 

ollut tuolloin yleisiä hyväksyttyjä kelpoisuusehtoja. 

Kelpoisuusehtojen yhtenäinen määrittely puolestaan 

lisäsi kiinnostusta kirjastoalan koulutukseen. 

Kirjastoalan koulutus vakiintuu 

HYK:n amanuenssitutkinto (1919) oli antanut mallin 

useille muille yliopistokirjastoille, jotka vastasivat 

itse vakinaisen henkilöstön koulutuksesta keskittyen 

tärkeinä pitämiinsä asiakohtiin. Amanuensseilla tuli 

olla monipuolinen kielitaito ja kyky lukea vanhoja 

käsialoja mutta myös perehtyneisyys kirjastotyöhön 

ja tieteen historiaan. Melko laajan tutkinnon kautta 

voitiin seuloa esille ne, jotka halusivat pitkäjänteises-

ti sitoutua työskentelemään kirjastossa. HYK vastasi 

itsenäisesti kirjastohenkilöstönsä koulutuksesta.1329 

Kirjastokoulutuksen mahdollisuudet moni-

puolistuivat 1940-luvulta alkaen mutta erityisesti 

1960–1970-luvuilla. Yhteiskunnallisen korkea-

koulun kirjastokoulutuksesta oli pyritty luomaan 

yhteinen koulutusväylä kaikkiin kirjastoihin jo 

toiminnan käynnistyessä 1945. Opiskelu korkea-

koulussa ei edellyttänyt ylioppilastutkintoa yli-

opisto-opiskelun tavoin: kyseessä oli oman aikansa 

ammattikorkeakoulu, joka tähtäsi sekä ammattiin 

johtaviin tutkintoihin, että kansansivistyksen laa-

jentamiseen. Kirjasto-opetuksen rakenne ja sisältö 

omaksuttiin melko suoraan edeltäneiltä valtion kir-

jastotoimikunnan kursseilta. Ainoana alan lehtorina 

toimi FM Helle Kannila vuoteen 1960 saakka, jolloin 

perustettiin toinen lehtoraatti.1330 Yhteiskunnalli-

sesta korkeakoulusta kehittyi Tampereelle muuton 

prosenttiin. Tämän jälkeen tapahtunut henkilö-

työvuosien merkittävä väheneminen ei kuitenkaan 

näy henkilöstömenojen romahduksena, sillä asian-

tuntijatehtävien lisääminen henkilöstörakenteessa 

edellytti vastaavaa palkkakehitystä ja kirjastojen 

yhdistäminen vaativuustasojen harmonisointia. 

Kirjastotyössä 
tarvitaan koulutusta ja 
perehtyneisyyttä
Valtiollinen korkeakoulujen ohjaus kohdistui 

kirjastovirkoihin 1960-luvulta alkaen. Valtiova-

rainministeriön asettama korkeakoululaitoksen 

palkkaussuhdetoimikunta edellytti nimikkeistön 

ja kelpoisuusehtojen yhdenmukaistamista.1326 Saa-

miensa lausuntojen jälkeen opetusministeriö laati 

1972 muistion virkanimikkeiden ja kelpoisuusehto-

jen yhtenäistämisestä.1327 Yhtenäistämistä tarvittiin 

erityisesti siksi, että korkeakoulujen ja niiden kir-

jastohenkilöstön määrä oli kasvamassa. 

Yhtenäistettyjen kelpoisuusehtojen mukaan yli-

kirjastonhoitajan virkaan edellytettiin lisensiaatin 

tutkintoa. Kirjastonjohtajalta edellytettiin ylempää 

korkeakoulututkintoa, samoin kuin kirjastonhoi-

tajalta, josta oli tarkoitus tehdä yleisnimike. Päte-

vyysvaatimukset määriteltiin edelleen ylemmän 

ja alemman palkkausluokan kirjastoamanuenssin 

virkoihin. Kaikissa näissä tehtävissä edellytettiin 

kirjastoammatillista tutkintoa. Myös kielitaidosta 

säädettiin tarkasti.1328 Opetusministeriön ohjaus 

ulottui yksittäisten yliopistojen henkilöstöön. Niinpä 

muistion liitteessä oli luettelo Helsingin yliopiston 

kirjastoissa tarvittavista muutoksista, jotka koski-

vat 18 kirjastoa ja 84 vakanssia, joskin suurimmat 

muutostarpeet olivat luonnollisesti HYK:ssa. 

Johto- ja ohjesäännöissä määritellyt kelpoisuu-

sehdot koskivat noin puolta Helsingin yliopiston 
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professuuria hoitivat määräaikaisin järjestelyin FL 

Eeva-Maija Tammekann, DI, MLS Sinikka Koskiala 

ja FM Ritva Sievänen-Allen.1336 Koulutuksen tar-

vetta kuvastaa tieto, että oppiainetta pyrki syksyllä 

1973 opiskelemaan yli 1 300 henkilöä, joista noin 

puolet haki pääaineopiskelijoiksi. Hakijoista vain 

joka kymmenes pääsi aloittamaan pääaineopinnot. 

Sivuaineena kirjastotiedettä tuli opiskelemaan noin 

100 henkilöä.1337 Koulutuksen sisällöstä käytävässä 

keskustelussa näkemyseroja syntyi kirjastonhoita-

jan roolista tiedeyhteisössä; tulisiko priorisoida eri 

tieteenalojen vai informaatiotutkimuksen syvällistä 

osaamista.1338  
Merkittävä muutos pätevyysvaatimuksiin tuli 

1990-luvun alussa. Kelpoisuusehtoja väljennettiin 

laajasti maaliskuussa 1991 annetun valtioneuvoston 

periaatepäätöksen mukaisesti. Ne koskivat lähinnä 

sellaisia valtionhallinnon tehtäviä, joissa käytettiin 

merkittävää julkista valtaa tai joiden toimenpiteillä 

oli huomattava vaikutus yhteiskunnan toimintoi-

hin. Kirjastoissa tällainen oli ylikirjastonhoitajan 

virka.1339 

Helsingin yliopiston kirjastohenkilöstö 
käyttää kaikkia koulutusväyliä

Kahdella kolmasosalla kirjastoammatillisten teh-

tävien hoitajista Helsingin yliopistossa oli ylempi 

korkeakoulututkinto 1970-luvun lopulla tehdyn hen-

kilöstöselvityksen mukaan. Noin joka viidennellä oli 

alempi korkeakoulututkinto ja 10 prosentilla vain 

ylioppilastutkinto. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 

oli neljällä henkilöllä. Laitosten kirjastoja hoitavien 

henkilöiden koulutuserot olivat vieläkin suurempia 

ja vaihtelivat kansakoulusta tohtorin tutkintoon: 

vajaalla puolella oli ylempi tai alempi korkeakoulu-

tutkinto, lisensiaatteja ja tohtoreita oli noin joka 

kymmenes. Vaihtelun toista ääripäätä kuvasti se, 

että kirjastoa hoitavista noin seitsemän prosenttia 

(1956) jälkeen monialainen oppilaitos, jonka nimi 

muutettiin Tampereen yliopistoksi vuonna 1966.1331 

Kun korkeakoulun kirjasto-opetus ei kuitenkaan 

tyydyttänyt tieteellisten kirjastojen tarpeita, väy-

läksi luotiin tieteellisten kirjastojen virkatutkin-

to, jonka suoritti parisataa henkilöä muutaman 

vuoden aikana.1332 Luonnon- ja lääketieteellisten 

kirjastojen informaatiopalveluihin erikoistui puo-

lestaan Suomen kirjallisuuspalveluseuran orga-

nisoima informaatikkokurssi. Kurssille pääsyyn 

vaadittiin akateeminen loppututkinto tai vastaava 

koulutus ja toiminta tieteellisessä kirjastossa tai 

informaatiopalvelukeskuksessa.1333 

Aloitteita kirjastoalan opetuksen uudistamiseksi 

tuli useilta tahoilta kuten alan opettajakunnalta ja 

järjestöiltä. Tieteellisen informoinnin neuvottelu-

kunnan kolmas osamietintö (KM 1970 B 77) tuki 

Tampereen yliopiston ehdotusta kirjastotieteen ja 

informatiikan professuurin perustamisesta mutta 

ehdotti myös informatiikan professuuria ja laitok-

sen perustamista Helsingin yliopistoon. Helsingin 

yliopisto korosti tieteellisten kirjastojen koulutus-

tarpeiden eroavuutta yleisiin kirjastoihin verrattuna 

ja puolsi koulutuksen järjestämistä Helsinkiin.1334 

Ehdotus opetuksen järjestämisestä Helsingin yli-

opistossa ei kuitenkaan toteutunut, vaan opetus 

keskitettiin Tampereelle ja myöhemmin Ouluun. 

Ruotsinkielinen opetusohjelma sai sijansa Åbo 

Akademissa.

Vuonna 1971 perustetun oppialan ja profes-

suurin nimeksi tuli kirjastotiede ja informatiikka. 

Pohjoismaiden ensimmäinen yliopistotasoinen kir-

jastoalan laitos sijoitettiin Tampereen yliopiston yh-

teiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Päätös merkitsi 

tieteellisten ja yleisten kirjastojen koulutuksen sekä 

muun muassa yrityksiä palvelevan tietopalvelukou-

lutuksen yhdistämistä.1335 Ensimmäiseksi profes-

soriksi nimitetty FT Marjatta Okko aloitti työnsä 

Tampereella 1978. Nimitysprosessin viivästyessä 
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korkeakoulun perustamista vuonna 1945. Historial-

lis-kielitieteellisen laitoksen kirjastossa amanuens-

situtkinto oli sen jälkeenkin yleisin pätevöitymistut-

kinto. Koko kirjastolaitoksessa yleisin pätevöittävä 

tutkinto oli kuitenkin Yhteiskunnallisen korkea-

koulun kirjastotutkinto, jonka oli 1940–1960-lu-

vuilla suorittanut yli neljännes tarkastelun kohteena 

olevasta joukosta. Suomen Kirjastopalveluseuran 

informaatiopalvelukurssista tuli suosittu muita 

opintoja täydentävä koulutusväylä Helsingin yli-

opiston kirjastoissa 1970-luvulla. Matemaattis-luon-

nontieteellisen tiedekunnan laitoskirjastoissa in-

formaatiopalvelukurssi oli suhteellisesti suosituin 

koulutusväylä. Humanistis-yhteiskuntatieteellisissä 

tiedekuntien kirjastoissa se kiinnosti erityisesti esi-

mies- ja johtotehtäviin hakeutuneita.  

oli käynyt kansakoulun ja yhdeksän prosenttia 

keskikoulun.1340 

Kirjastoammatillisten tehtävien hoitajista valta-

osalla (85 %) oli pätevyysvaatimuksissa edellytetty 

kirjastoalan koulutus. Sen sijaan avustavissa tehtä-

vissä toimineista vain kahdeksan prosenttia ja laitos-

henkilökunnasta vain pari prosenttia oli hankkinut 

kirjastoalan koulutusta. Kirjastohenkilöstö näyttää 

käyttäneen aktiivisesti kaikkia tarjolla olevia päte-

vöitymisväyliä. Kirjastoalan opintoja koskevia tietoja 

on koottu kirjastonhoitajamatrikkeleista 1955–1980 

(176 henkilöä), jotka eivät ole kattavia; suuntaa anta-

vaa tietoa niistä on kuitenkin mahdollista saada.1341 

Eri kirjastojen henkilöstö näyttää suosineen 

erilaisia pätevöitymisväyliä. HYK:n amanuenssitut-

kinto oli erityisen suosittu ennen Yhteiskunnallisen 

Kirjastojen perustehtäviin kuuluvassa luetteloinnissa otettiin tietotekniikkakehityksen myötä käyttöön  
tietueiden kopiointimahdollisuus. Digitaalisiin julkaisuihin liittyvät valmiit kuvailutiedot vähensivät 
luettelointi työtä mutta toivat mukanaan uudenlaisia tehtäviä. Luettelointikoulutusta vuonna 2006.  
Oikeassa alakulmassa YTM Iiris Karppinen, joka toimi rakenteellisen kehittämishankkeen projekti- 
päällikkönä 2007–2009. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Tätä ennen kirjastoapulaisia koulutettiin ns. siir-

tymäkauden koulutuksessa, joka pohjautui run-

ko- ja jatkokursseihin ja johon vaadittiin kolmen 

vuoden työkokemus kirjastoissa. Helsingin yliopisto 

toteutti kirjastotoimikunnan aloitteesta siirtymävai-

heen koulutusta kirjastoapulaisille ja sivutoimisille 

laitoskirjastonhoitajille.1344

Peruskoulupohjainen kolmivuotinen kirjasto-

linja kauppaoppilaitoksissa aloitettiin Seinäjoella 

vuonna 1978. Vastaava koulutus käynnistyi vähän 

myöhemmin Helsingissä, Joensuussa ja Oulussa. 

Ensimmäiset kirjastomerkonomit valmistuvat Sei-

näjoelta keväällä 1981. Peruskoulupohjaisen koulu-

tuksen rinnalla Suomen liikemiesten kauppaopisto 

aloitti Helsingissä kaksivuotisen ylioppilaspohjaisen 

keskiasteen koulutuksen vuonna 1980. Ylioppilas-

linjalta valmistuneet kirjastomerkonomit katsottiin 

soveltuvan kirjastosihteerin tehtävien hoitamiseen. 

Vastaavanlaista koulutusta järjestettiin myös op-

pisopimuskoulutuksina ja näyttötutkintoina. Sittem-

min ammattikorkeakoulut ovat tarjonneet kirjasto- 

ja tietopalvelualan koulutusta 3,5 vuotta kestävässä 

tradenomin tutkinnossa.1345

Kirjastonhoitajaksi kasvaminen

Helsingin yliopiston tiedekuntien kirjastohenkilöstön 

virkakehityksestä ei ole tehty erillisiä selvityksiä. 

Henkilöstön ja johtajien ammatillista kehitystä on 

elämäntarinoiden pohjalta tutkittu muun muassa 

Sinikaran väitöskirjassa Ammatti, ihminen ja maa-

ilmankuva murroksessa.1346 Valaisevalla tavalla kir-

jastouran kehitystä avustavista tehtävistä kirjaston-

johtajaksi pohti Maria Forsman elämäkerrallisessa 

kirjassaan Kirjavia muistoja (2020).1347 Kirjastonjoh-

tajien urakehitystä on tässä tutkimuksessa kuvattu 

lyhyesti virkanimitysten yhteydessä. Tietoa henkilös-

tön jäsenten työurasta on saatavissa kirjoituksista, 

joita on julkaistu eläkkeelle jäämisen yhteydessä. 

Tieteellisten kirjastojen virkatutkinnon ja Tam-

pereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan 

cum laude -arvosanan oli suorittanut noin joka kuu-

des kohderyhmästä. Oli melko tavallista täydentää 

virkatutkintoa Tampereen opinnoilla. Ahkerim-

min kirjastoalan opintoja Tampereen yliopistossa 

harjoittivat Lääketieteellisessä keskuskirjastossa 

työskentelevät. Eräs syy tähän saattoi olla kirjas-

tonjohtajan toiminta kirjastotieteen ja informatiikan 

vt. professorina Tampereen yliopistossa. Sen sijaan 

lääketieteellisen tiedekunnan laitoskirjastoissa työs-

kennelleistä ani harva opiskeli 1970-luvulla kirjasto-

alaa Tampereella, vaikka myös heillä oli useimmiten 

joku kirjastotyöhön pätevöittävä koulutus.1342 

Svenska social- och kommunalhögskolanin 

opinnot olivat puolestaan yleisin pätevöitymisväy-

lä Eläinlääketieteen kirjastossa. Tämä kertonee 

siitä, että tieto niin kiinnostavasta koulutuksesta, 

työpaikoista kuin hakijoista liikkui yhteisissä so-

siaalisissa verkostoissa. Koulutusmyönteisimpiä 

näyttävät olleen lääketieteellisen tiedekunnan kir-

jastot ja Lääketieteellinen keskuskirjasto. Näissä 

toimineilla oli kaikkien koulutusmuotojen opintoja ja 

eniten ulkomaisia opintoja. Seuraavaksi aktiivisinta 

oli Maatalous- ja Metsäkirjastojen henkilökunta.1343 

Varmuudella ei voida sanoa, oliko kyse keskuskir-

jastojen aktiivisuudesta vai kyseisiin kirjastoihin 

rekrytoitujen erityisestä aktiivisuudesta koulutuk-

sen hakemisessa, kenties molemmista.

Kirjastoavustajien ja keskiasteen 
koulutus käynnistyy 

Kirjastoissa, erityisesti suurehkoissa kirjastoissa, 

työskenteli avustavissa tehtävissä melko runsaas-

ti henkilöstöä, jolla ei ollut kirjastoalan koulutus-

ta. Koulutuksen tarve kasvoi. Opetusministeriön 

päätöksen (1978) mukaan kirjastoalan keskiasteen 

koulutus päätettiin sijoittaa kauppaoppilaitoksiin. 
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”täsmäinformaatikoksi” antaa tietoasiantuntija Eeva 

Peltonen seuraavassa muistiinpanossaan, jossa kir-

jastohenkilöstön ja tutkijoiden vuorovaikutus tiivis-

tyy ”kirjalliseksi salongiksi”. Sittemmin hänestä tuli 

monipuolinen toimija digitaalisen kirjaston palve-

lujen kehittäjänä. 

Aloittaessani Franzenian kirjastossa tilapäi-

senä ylimääräisenä kirjastoapulaisena olin 

alkuun lähinnä kirjavaraston vartija, joka 

pyöritti lainausta ja järjesteli kirjoja hyllyyn 

ja luettelointikortteja aakkoselliseen ja aiheen-

mukaiseen kortistoon. Joutoaikaakin jäi lues-

kella paitsi opintoihin liittyen myös vähän va-

kiasiakkaiden, nuorehkojen vasemmistolaisten 

tutkijoiden ja opettajien harrastamia tekstejä. 

Vähitellen minusta kehittyi hyvin personoituja 

palveluja tarjoileva ”täsmäinformaatikko”, joka 

osasin huikata näille vakiasiakkaille jo heidän 

ollessaan ovella, jos olin huomannut jonkun 

heitä kiinnostavan artikkelin tai kirjan. Opin 

myös haastattamaan asiakkaitani siitä, mitä 

heillä oli meneillään. Mielellään he kertoivat, 

kun huomasivat, että siitä oli heille hyötyäkin. 

Minäkin siinä sivussa sivistyin lisää. No, ei 

kestänyt kauaa, kun samoista keskusteluista 

kiinnostuneet nuorehkot tutkijat, opettajat ja 

heidän graduohjattavansa alkoivat notkua kir-

jastossa, kun huomasivat, että saavat samalla 

tietää myös toistensa tekemisestä ja keskustel-

la omistaan. Siitä se salongin pitäjän ”urani” 

urkeni.1349

Melko tavallista on ollut kirjastotyöhön tutus-

tuminen tilapäisissä avustavissa tehtävissä, joista 

osa henkilökunnasta on vähitellen edennyt koulu-

tuksen ja kokemuksen tukemana asiantuntija- tai 

johtotehtäviin. Nimitys vastaperustettuun virkaan 

on toisinaan johtanut elämänmittaiseen työskente-

lyyn samassa virassa tai kirjastossa. Pitkät työurat 

samassa kirjastossa ovat olleet varsin tavallisia. 

Kirjastojen johtotehtävissä olleilla on kuitenkin 

ollut yleensä vaihtelevia työkuvia ennen johtajan 

tehtävää; varsin usein niihin on liittynyt työskentely 

HYK:ssa joko uran alku- tai keskivaiheilla. Kokemus 

työstä suuressa organisaatiossa ja siihen liittyvät 

verkostot ovat tuoneet esimiestyössä tarvittavaa 

näkemystä. Kirjastonjohtajien rekrytoinneista käy 

ilmi, että yliopisto tai jopa tiedekunnat ovat joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta olleet hakutilanteessa 

melko suljettuja yhteisöjä. Valituksi on usein tullut 

ennalta tuttu henkilö, eikä esimerkiksi korkeampi 

oppiarvo ole muuttanut prioriteetteja. Tilanne on 

kuitenkin muuttunut 2000-luvulla, jolloin rekry-

toinneissa on haettu parasta osaamista uusissa 

tehtävissä. Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot ovat 

lisääntyneet johto- ja asiantuntijatehtävissä.1348   

Tiedekuntien kirjastoissa henkilöstön on ollut 

mahdollista oppia tuntemaan käyttäjät ja heidän 

yksilöllisetkin tietotarpeensa. Kirjastoissa on ollut 

erityisosaajia, joiden kielitaito on ollut poikkeuksel-

lisen laaja, runoilijoita, kääntäjiä, kirjoittajia taikka 

taiteen harrastajia. Kirjaston henkilökuntaan on vii-

me vuosikymmeninä tullut niitä, joita tietotekniikka 

sovelluksineen on innostanut, sosiaalisen median 

sisällöntuottajia ja heitä, joita syvälle menevä tut-

kimustyö kiinnostaa. Näyttää kuitenkin siltä, että 

keskeinen henkilöstöä yhdistävä tekijä on tiedeyh-

teisön kumppanuus, kiinnostus luoda edellytyksiä 

akateemiselle tutkimukselle ja oppimiselle. 

Havainnollisen esimerkin kehityksestä tiede-

kuntakirjaston ylimääräisestä järjestelyapulaisesta 
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Luottamusmiesjärjestelmä luotiin 1970-luvun 

alkuvuosina. Työsopimussuhteisella ja virkasuh-

teisella henkilöstöllä oli omat luottamusmiehensä. 

HYHY:n lisäksi osa henkilöstöstä kuului Helsingin 

yliopiston ammattiyhdistykseen ja Tieteellisten kir-

jastojen virkailijat-yhdistykseen. Virastodemokratia 

toi osaltaan poliittisia näkemyksiä kirjastojen henki-

löstön keskuuteen.1354 Vaikka politisoituminen ei vai-

kuttanut tieteellisiin kirjastoihin yhtä voimakkaasti 

kuin yleisiin kirjastoihin, aatteiden murroksella oli 

ainakin välillisiä vaikutuksia. 1960- ja 1970-luvun 

opiskelijapolven tulo aluksi avustaviin tehtäviin toi 

mukanaan muutoksia työyhteisön keskustelukult-

tuuriin. Tampereen yliopistossa koulutetut uudet 

kirjastonhoitajat joutuivat jo opiskellessaan otta-

maan kantaa poliittiseen liikehdintään; olihan Tam-

pereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan 

laitos eräs aktiivisen poliittisen opiskelijatoiminnan 

keitaita. Kirjastot joutuivat ottamaan kantaa kokoel-

makysymyksiin: missä määrin kokoelmiin otettiin 

poliittisesti värittynyttä aineistoa ja opiskelijapolven 

vaatimaa sosialististen maiden kirjallisuutta.1355 

Henkilöstön vaikuttamisen väyliä vahvisti tun-

tuvasti Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa 

ja laitoksissa tullessaan voimaan lokakuussa 1988. 

Helsingin yliopisto solmi lain mukaisen yhteistoi-

mintasopimuksen Akavan, Virkamiesliiton ja Val-

tion työntekijäin ja viranhaltijain liiton kanssa jou-

lukuussa 1989.1356

Helsingin yliopiston hallinnonuudistus 1990-lu-

vun alussa takasi henkilöstölle vaikuttamismah-

dollisuuksia tiedekunta- ja laitosneuvostojen li-

säksi yliopiston korkeimmassa hallintoelimessä. 

Kirjastohenkilöstön aktiivisuutta yhteisten asioiden 

hoidossa kuvastaa se, että Helsingin yliopiston hen-

kilökuntayhdistyksen (HYHY) puheenjohtaja on 

parikymmentä vuotta ollut kirjastoammattilainen 

Elisa Hyytiäinen. Henkilökuntayhdistyksen hal-

lituksen jäseninä on toiminut useita kirjastoissa 

Henkilökunta vaikuttaa 
alansa ja yliopiston 
kehittämiseen 
Helsingin yliopiston kirjastohenkilökunta on eri 

tavoin osallistunut yliopiston luottamustehtäviin 

ja kirjastoalan järjestötyöhön. Yliopiston opettaja- 

ja virkamiesyhdistys (HYHY) perustettiin jo 1919 

henkilökunnan etujärjestöksi. Se on ottanut aktii-

visesti kantaa muun muassa yliopiston hallinnon 

uudistuksesta käytyihin keskusteluihin. Hallinno-

nuudistus siirtyi Helsingin yliopistossa 1990-luvun 

alkuvuosiin. Helsingin yliopiston assistentit-yhdistys 

(HYA) perustettiin 1967; nimi muutettiin Helsingin 

yliopiston tieteentekijöiksi (HYT) 1997.1350 

Henkilökunnan vaikuttamismahdollisuuksia 

laajennettiin 1970-luvulla, jolloin valtionhallinnos-

sa otettiin käyttöön toimintamalleja, joita voisi ni-

puttaa virastodemokratia-käsitteen alle. Valtioneu-

voston päätöksessä (1974-01-31) käsite määriteltiin 

”mahdollisuudeksi vaikuttaa omaa työyhteisöään, 

työtään ja työnsä toteuttamisehtoja koskevaan pää-

töksentekoon.” Valtiovarainministeriö antoi ohjeen 

toteuttamisesta. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 

1975 Helsingin yliopistossa astui voimaan virasto-

demokratian kokeilusopimus, joka antoi HYHY:lle 

mahdollisuuden nimetä viisi ja assistenttien yh-

distykselle kaksi edustajaa konsistorin kokouksiin: 

heillä oli läsnäolo- ja puheoikeus.1351 

HYK:ssa kokeiltiin virastodemokratiaa jo 

1970-luvun alusta alkaen. Päätösvalta oli kirjas-

ton johtosäännön mukaan ylikirjastonhoitajalla. 

Henkilökuntakokousta ja henkilökuntaneuvostoa 

koskeva ensimmäinen ohjesääntö vahvistettiin 

marraskuussa 1970.1352 Tiedon kulku ja riittävä tie-

donsaanti olivat keskeisiä haasteita. Muun muassa 

Opiskelijakirjaston henkilöstölehti Rypström perus-

tettiin alkuaan edistämään virastodemokratiaa.1353 
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siirtyminen lähimmän kymmenen vuoden aikana, 

uudet osaamistarpeet, henkilöstökustannukset, että 

tarve käyttää henkilöstön osaamista optimaalisesti 

hyödyksi. 1360

Kirjastotoimikunta hyväksyi kirjastolaitoksen 

henkilöstöstrategiset linjaukset kaudelle 2004–2010 

joulukuussa 2003 ja toimeenpanosuunnitelman tou-

kokuussa 2005.1361 Linjauksia valmisteltiin kirjas-

totoimikunnan nimeämässä ryhmässä, jota johti 

tietopalvelujen kehittämisjohtaja.1362 Selvitysten 

perusteella havaittiin, että vuoteen 2010 mennessä 

Kansalliskirjaston pysyvästä henkilöstöstä noin nel-

jännes (26 %) oli siirtymässä eläkkeelle. Yliopiston 

muista kirjastoista osuus oli vielä suurempi (34 %). 

Suurten ikäluokkien eläköityessä paljon osaa-

mista ja hiljaista tietoa oli katoamassa. Tähän pyrit-

tiin vastaamaan mentoroinnin ja koulutuksen avul-

la. Murrosvaihe tarjosi mahdollisuuden uudistaa 

henkilöstö-, osaamis- ja palkkausrakenteita. Palvelu-

jen keskittäminen yliopistotasolla ja kampuksittain 

oli mahdollista tehdä suunnitellusti. 2000-luvulla 

käynnistyi mittava henkilöstösuunnittelu, jossa työ-

ryhmät seurasivat toistaan, ja toimenpiteet tarken-

tuivat. Henkilöstörakenteen kehittämiseen liittyneet 

työryhmät 2000-luvulla:

• kirjastolaitoksen henkilöstöstrategiaryhmä 

2003–2005,1363 pj. tietopalvelujen kehittä-

misjohtaja Kaisa Sinikara

• Kirjastojen henkilöstösuunnitteluryhmä 

(2005),1364 pj. dekaani Hannu Niemi

• Kirjastolaitoksen palvelujen keskittäminen 

(2006), pj. professori Eero Puolanne 

• Keskitetyn palveluyksikön muodostaminen 

hallintovirastoon (2007), pj. tieto- ja kirjas-

topalvelujohtaja Kaisa Sinikara

• Henkilöstön siirtyminen erillislaitokseen 

(2009), pj. vararehtori Hannele Niemi

työskennelleitä, pääosin HYK:sta.1357 HYHY:n pu-

heenjohtaja on toiminut konsistorissa, sittemmin 

hallituksessa henkilöstön edustajana 1990-luvulta 

alkaen. Myös toisen henkilöstöjärjestön, Akavalaisen 

Helsingin yliopiston yhteistyöryhmän, edustaja kon-

sistorissa oli kirjastonhoitaja vuosina 1995–2000 

(Opiskelijakirjaston johtaja Kaisa Sinikara).1358 

Osallistuminen yliopiston päättävän elimen työs-

kentelyyn on merkinnyt näkemyksen ja vastuun 

lisääntymistä koko yliopiston toiminnasta ja me-

nestymisestä, sekä osaltaan kirjaston näkyvyyttä 

opetuksen ja tutkimuksen rinnalla.

Kotimaiset ja kansainväliset kirjastoalan järjes-

töt ovat tarjonneet väylän aktiiviselle toiminnalle. 

Vuonna 1929 perustettu Suomen tieteellinen kir-

jastoseura on järjestänyt runsaasti alan täydennys-

koulutusta ja harjaannuttanut jäsenistöä vaikutta-

maan asioihin. Seura on kansainvälisen kirjastoalan 

IFLA-organisaation jäsen. Jäsenlehti Signum on 

tiedottanut 1960-luvun lopulta alkaen alan kehityk-

sestä. Suomen tieteellisen kirjastoseuran vaiheita 

on käsitelty laajemmin Eeva Kihlbergin julkaisussa 

(1979) ja Tuula Ruhasen ja Marja Sarvilinnan toi-

mittamassa historiateoksessa nimeltään Hyvässä 

seurassa (2018).1359 Kansainvälisten kirjastoalan jär-

jestöjen toimintaan ovat aktiivisesti osallistuneet 

erityisesti keskuskirjastojen johtajat ja henkilöstö. 

Henkilöstösuunnittelu 
edellyttää tiedekuntien 
osallistumista
Kampuskirjastojen sisäinen henkilöstösuunnittelu 

oli vielä kesken, kun kansainväliset arviointipa-

neelit 2000 ja 2004 suosittivat kaikkia yliopiston 

kirjastoja koskevan henkilöstöstrategian laatimis-

ta kiireisenä ja välttämättömänä tehtävänä. Syinä 

tähän olivat sekä suurten ikäluokkien eläkkeelle 
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HYK:n osuus oli noin puolet (8,2 miljoonaa euroa). 

Tuottavuusohjelma antoi mahdollisuuden palkata 

uuden työntekijän vain joka toisen lähtijän tilalle. 

Ohjelman suoraviivainen toteuttaminen oli hanka-

laa, sillä eläköitymisen ajoitus ja laajuus kohtelivat 

eri yksiköitä epätasaisesti. 

Dekaani Niemen johtaman ryhmän esitykset 

menivät pidemmälle kuin kirjastojen sisäisen ryh-

män aiemmat suositukset. Esityksissä painotettiin, 

että kirjastolaitosta ja eläköitymisten yhteydessä 

vapautuvia palkkarahoja tuli käsitellä yhtenä koko-

naisuutena siitä huolimatta, että kirjastohenkilöstö 

oli pääosin tiedekuntien henkilöstöä. Voimavaroja 

tuli kohdentaa asiantuntijavirkoihin, joiden avulla 

parannettaisiin tieteenalakohtaisia asiantuntijapal-

veluita. Merkittävä uusi linjaus oli, että kirjastojen 

tuli keskittää kaikki ne tehtävät, jotka oli mahdol-

lista hoitaa keskitetysti. Tällä esityksellä tähdättiin 

Hyväksyessään henkilöstön kehittämistavoitteet 

vuosiksi 2005–2010 kirjasto- ja tieto palvelu-

toimikunta asetti 2005 uuden työryhmän dekaani 

Hannu Niemen johdolla jatkamaan valmistelua osa-

na yliopiston tuottavuusohjelmaa. Palkkausjärjes-

telmän uudistus oli käynnissä. Työryhmän tuli teh-

dä esitys eläkkeelle jäämisen yhdessä vapautuvien 

voimavarojen kohdentamisesta. Oleellista oli, että 

hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvostot 

päättivät kirjastojen henkilöstön nimittämisestä ja 

virkojen lakkauttamisesta. Työryhmän kokoonpa-

nossa pyrittiin huolehtimaan keskeisten tahojen 

edustus valmistelussa.1365 

Ikärakenteen perusteella arvioiden kirjastois-

ta oli jäämässä eläkkeelle 73–94 henkilöä vuoteen 

2011 mennessä. Heistä vajaa puolet kuului Kansal-

liskirjaston henkilökuntaan. Kirjastojen palkkakus-

tannukset (2004) olivat 16,6 miljoonaa euroa, josta 

Helsingin yliopiston kirjaston suunnitteluseminaarissa 2011 edessä vasemmalta Antti Virrankoski, Maria 
Forsman, Terhi Sandgren ja Maria Kovero. Takana keskellä Eeva-Liisa Viitala ja Jukka Englund, oikealla Ritva 
Hagelin ja Ari Muhonen. Seisomassa takana kouluttaja Heli Ahonen. Kuva: Kaisa Sinikara. kuvalähde:  
helsingin yliopisTon kirjasTo.
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käsittelyyn tarvittiin lukuisia toisiaan seuraavia 

työryhmiä siksi, että kyse oli tiedekuntien päätösval-

lassa olevaa henkilöstöä koskevasta suunnittelusta. 

Tiedekuntia ja henkilöstöä kuultiin suunnittelun 

eri vaiheissa pyytämällä lausuntoja, järjestämällä 

tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja raportoimalla 

kirjastojen verkkolehdessä. Kirjastot käsittelivät 

ehdotuksia yhteistoimintakokouksissaan, joissa 

otettiin esille muutosten aiheuttamia huolenaiheita, 

kysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia.1371

Kun konsistori teki alkuvuodesta 2009 uuden 

päätöksen perustaen yhden kirjasto-organisaation, 

aiemmin tehty työ voitiin ottaa käyttöön uudessa 

kirjastossa. Keskitettyjen palvelujen yksikkö sijoittui 

hallintoviraston sijasta uuteen Helsingin yliopiston 

kirjastoon. Kun konsistorin päätöksen myötä koko 

henkilökunta siirtyi tiedekunnista ja kampuskirjas-

toista kirjaston henkilökunnaksi, myös henkilökun-

nan sijoittumisesta ja työtehtävien muutoksista tuli 

kirjaston sisäisten neuvottelujen ja päätöksenteon 

asia. 

Henkilöstö toiminta- 
ja tietoympäristön 
murroksessa 
Suurten ikäluokkien poistumista pyrittiin ennakoi-

maan muun muassa lisä- ja täydennyskoulutuksella. 

Kaupungin ja yliopiston kirjastonjohtajien aloittees-

ta Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjesti 

vuosina 2002–2005 kirjastoalan pätevöitymiskou-

lutuksen hankkeena, joka toteutettiin Euroopan 

sosiaalirahaston (EU, opetusministeriö, Etelä-Suo-

men lääninhallitus) tuella. Hankkeen tuloksena 

40 kirjastoissa työskentelevää henkilöä suoritti 

informaatiotutkimuksen perusopinnot ja 39 hen-

kilöä aineopinnot. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan 

viestinnän laitokselle perustettiin määräaikainen 

siihen, että henkilöstörakenteen muutos voitaisiin 

toteuttaa lisäämättä henkilöstökuluja, mikä oli ase-

tettu reunaehdoksi. Tietoympäristön muutosten laa-

ja-alaisuus edellytti johtamisen ja hallinnon sekä 

koko henkilöstön osaamisen kehittämistä.1366

Henkilöstösuunnittelu jatkui konsistorin päätös-

ten (2006, 2007 ja 2009) jälkeen uusissa työryhmis-

sä. Konsistorin 2006 tekemä päätös kirjastolaitoksen 

rakenteellisesta kehittämisestä kohti yhtenäistä toi-

mintamallia1367 oli lähtökohtana professori Eero Puo-

lanteen johtamalle työryhmälle, joka teki esityksen 

keskitettävistä palveluista, kampuskirjastojen ydin-

palveluista ja tarvittavista uusista asiantuntijatehtä-

vistä. Myös tässä ryhmässä oli vahva tiedekuntien 

edustus: kaksi dekaania, kolme kirjastonjohtajaa, 

yliopiston henkilöstöjohtaja, henkilöstö- ja opiske-

lijajärjestöjen edustajat sekä koordinointiyksikön 

edustus. Valmistelun tuloksena oli esitys kirjastojen 

hankinta- ja metadatapalvelujen, verkkopalvelujen ja 

hallintopalvelujen keskittämisestä yhteiseen yksik-

köön, jonka henkilöstö koottaisiin kampuskirjasto-

jen ja koordinointiyksikön henkilöstöstä.1368 

Konsistori päätti lokakuussa 2007 kirjastopalve-

lujen organisoinnista neljäksi kampuskirjastoksi ja 

keskitettyjen palvelujen kokoamisesta hallintoviras-

ton osastoksi. Päätöksen toteuttamista varten rehtori 

Ilkka Niiniluoto asetti lokakuussa 2007 erillisen 

projektin valmistelemaan keskitetyn palveluyksi-

kön muodostamista hallintovirastoon.1369 Noin 60 

hengen laajuiseen palveluyksikköön suunniteltiin 

koottavaksi kirjastojen hallinto-, verkko- sekä han-

kinta- ja metadatapalvelut.1370

Seuraavana vuonna henkilöstösuunnittelua 

jatkettiin rehtori Thomas Wilhelmssonin asetta-

massa ja vararehtori Hannele Niemen johtamassa 

työryhmässä, joka valmisteli esityksen tiedekunta- ja 

kampuskirjastoissa vapautuvien vakanssien täytöstä 

siten, että koko kirjastolaitoksen tuleva henkilös-

törakenne otetaan huomioon. Henkilöstöasioiden 
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Välineitä henkilöstöjohtamiselle antoivat kehi-

tyskeskustelut ja säännölliset työhyvinvointikyse-

lyt.1375 Muutoksiin liittyvää tietoa jaettiin tiedotus- ja 

keskustelutilaisuuksilla, säännöllisellä viestinnällä 

Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti Verkka-

rissa ja ajantasaisella selvitysaineistolla kirjastojen 

Intranet-sivustolla. Yliopiston kehityskeskustelu-

mallia muokattiin yhdessä kehittämiskonsultti Heli 

Ahosen kanssa oppimisdialogin suuntaan, jotta 

muutostilanteessa voitiin tunnistaa yksilölliset 

koulutustarpeet.1376 Oppimisdialogia tarvittiin eri-

tyisesti henkilöstörakenteen muuttuessa vuoden 

2010 alussa. 

Kirjastojen ydintehtävät olivat muuttumassa 

digitaalisten kokoelmien kasvaessa. Tietotekniikan 

perus- ja erikoistunutta osaamista sekä pedagogisia 

taitoja tarvittiin. Toimintaympäristön muutos koros-

ti myös strategisen osaamisen merkitystä. Yhteistyö- 

ja viestintätaidot kuuluivat kaikkiin tehtäväkuviin. 

Vaikka tietoaineistojen hankinta ja luettelointi kuu-

luivat edelleen kirjaston perustehtäviin, työ muut-

tui, kun hankinnat jouduttiin kilpailuttamaan ja 

e-lehtipakettien käyttöoikeudet ostettiin keskitetysti 

kansallisina konsortioina. Kopioluettelointiin oli jo 

totuttu; digitaalisissa julkaisuissa oleelliseksi tuli 

linkitysten hallinta. Suomen yliopistokirjastojen 

neuvosto valmisteli 2010 mallin kirjastopalvelujen ja 

-toimintojen osaamistarpeista, jota käytettiin myös 

Helsingin yliopiston kirjastojen oman sovelluksen 

perustana.1377 Tietoympäristön nopeasti muuttuessa 

osaaminen nousi avainsanaksi pätevyyden määrit-

telyssä kaikissa korkeakoulukirjastoissa.

Aikanaan hankittu kirjastoalan koulutus ei enää 

riittänyt vaan täydentävää koulutusta haettiin eri 

tavoin. Kirjastolaitoksen omaa henkilöstökoulutusta 

sekä suunnattiin koko henkilöstölle, että järjestet-

tiin kohdentaen sitä tiettyihin tehtäviin. Vuodesta 

2002 kirjastojen tukena oli koulutussuunnittelija 

yhteistyössä yliopiston henkilöstöosaston kanssa. 

informaatiotutkimuksen professuuri, jonka rahoitus 

oli sidottu ESR-hankkeeseen.1372 Jatkorahoitusta ei 

kuitenkaan saatu. Myöskään pyrkimykset vakinais-

taa koulutusta eivät tuottaneet tulosta erityisesti, 

kun näköpiirissä oli tiedekuntiin kohdistuvia voi-

mavarojen supistuksia. 

Osaaminen ja työhyvinvointi

Valtionhallinnon henkilöstötavoitteet loivat ke-

hyksen koko yliopiston henkilöstösuunnittelulle. 

Muutosten kuormittavuutta pyrittiin vähentämään 

kehittämällä työhyvinvointia, mihin yliopiston 

yksiköitä velvoittivat yliopiston tulossopimukset. 

Valtioneuvoston periaatepäätös v. 2006–2011 (VN 

periaatepäätös 78/2005) tuottavuuden parantami-

sesta valtionhallinnossa oli suunnittelun taustana. 

Valtiokonttorin Työhyvinvoinnin Kaiku-ohjelma 

tarjosi välineitä luomalla kehittäjäverkoston ja 

myöntämällä hankerahoitusta erityisesti esimies-

työn ja johtamisen, työn organisoinnin, työyhteisön 

toimintatapojen ja työilmapiirin kehittämiseen.1373

Rakenteita muuttavan henkilöstösuunnittelun 

haasteena oli hallita laajaa henkilöstöön kohdistuvaa 

muutosta ilman henkilöstön vakavaa kuormittumis-

ta. Siirtyminen pienehköistä omista työyhteisöistä 

suuren monialaisen kirjaston henkilökunnaksi ei 

käynyt helposti. Viikin tiedekirjaston johtaja Heli 

Myllys kouluttautui Kaiku-ohjelman työyhteisöke-

hittäjäksi yhdessä vajaan kymmenen muun yliopis-

tolaisen kanssa. Kirjastopalvelujen koordinointiyk-

sikössä työskennellyt Sirkku Liukkonen toimi hänen 

työparinaan. Arjen työhyvinvointihankkeeseen 

2004–2006 kuului työyhteisön ja johdon kehittä-

mistä, ikäjohtamisen periaatteita ja mentorointioh-

jelma. Keskeisenä työhyvinvoinnin edellytyksenä 

nähtiin osaamisen vahvistaminen ja koulutus, joita 

tarvittiin monitahoisen muutoksen keskellä.1374 
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Voyagerin käyttöönottoprojekti, joka kosketti kaik-

kia kirjastojen työntekijöitä ja edellytti jatkuvaa tie-

dotusta. Lehdellä oli yliopiston kirjastonjohtajien 

nimeämä toimituskunta, ja se toimitettiin verkko-

muotoon Opiskelijakirjastossa. Myös kirjastojen 

kansainvälinen arviointi loi jatkuvan tiedotuksen 

tarpeita. Verkkolehti ilmestyi yleensä kerran kuu-

kaudessa lukukausien aikana. Verkkari antoi hen-

kilökunnalle ajantasaisen välineen pysyä tietoisena 

kaavailluista tai jo päätetyistä muutoksista. HY:n 

kirjastolaitoksen lukuisilla yksiköillä ei tuolloin ollut 

juuri muuta yhteistä tiedotuskanavaa. Verkkolehteen 

kirjoittivat kaikkien kampusten kirjastoissa työs-

kentelevät, siinä julkaistiin konferenssien ja opinto-

matkojen raportteja, kuvia yhteisistä tapahtumista, 

ja uutisoitiin nimityksistä. Omalta osaltaan tämä 

rakensi kokemusta yhteisestä Helsingin yliopiston 

kirjastosta. Verkkarissa vuosina 2000–2015 jul-

kaistut 1 700 artikkelia on tallennettu yliopiston jul-

kaisuarkistoon HELDAan.1381 Sittemmin Verkkarin 

sijalle ovat tulleet kirjaston blogikanavat. 

Sisäisen viestinnän välineinä toimivat intra-

netin työryhmäpalvelut, yhteistoimintakokoukset 

ja yksikköjen kokoukset samoin kuin laajemmat 

tiedotustilaisuudet.1382 Kirjastoalan viestinnän foo-

rumeina myös Signumin ja Helsingin yliopiston 

kirjaston tiedotuslehden (2006 alkaen Kansallis-

kirjasto) merkitys säilyi, vaikka niiden rinnalle 

tuli koko joukko uusia sosiaalisen median kanavia. 

Kirjastojärjestöt, kuten Suomen tieteellinen kir-

jastoseura tarjosivat foorumin uuden osaamisen 

haltuun ottoon koulutustarjonnan, osallistumisen 

ja julkaisutoiminnan kautta. Helsingin yliopiston 

kirjastohenkilöstö osallistui toimintaan niin seuran 

puheenjohtajan, Signum-lehden toimituskunnan 

kuin erilaisten asiantuntijatehtävien rooleissa.1383 

Kirjastoalan seurat ja Kansalliskirjasto organisoivat 

koulutusta. Esimies- ja johtamistehtäviin koulutusta 

haettiin valtionhallinnon tutkinnoista ja johtamisen 

erikoistutkinnosta (JET). Digitaalisen tietoympäris-

tön osaamista edesauttoivat kansainväliset semi-

naarit, konferenssit ja muun muassa hollantilaisen 

Tilburgin yliopiston kesäkoulu, johon hakeutui hen-

kilöstön lisäksi lähes puolet kirjastonjohtajista.1378  

Mentorointi antoi mahdollisuuden perehdyttää 

seuraaja tai muut tehtävästä kiinnostuneet hiljaiseen 

tietoon ja erityisosaamista vaativiin kysymyksiin. 

Noin 40 kirjastolaista osallistui mentorointiin. 

Parityöskentelyn lisäksi sovellettiin ryhmämento-

rointia, josta kehittyi itseohjautuvia opintopiirejä; 

niissä ryhmän jäsenet perehtyivät uusiin asioihin 

yhdessä tai asiantuntijatuella. Yliopisto puolestaan 

järjesti mentorointiohjelmia erityisesti laitosten ja 

tiedekuntien johtajille.1379 

Yhteiset juhlat, retket ja merkkipäivämuistami-

set vahvistivat kokemusta oman työyhteisön jäsenyy-

destä. Vapaamuotoinen yhdessäolo oli tärkeätä myös 

kampuskirjastojen kehittämisessä: muun muassa 

keskustakampuksen kirjastot järjestivät yhteisiä 

joulujuhlia jo paljon ennen kampuskirjaston perus-

tamista. Yliopiston kirjastojen yhteinen kesäjuhla 

kokosi vuosittain kaikkien kampusten henkilöstöä 

yhteen vuodesta 2002 alkaen.1380 

Sisäisen viestinnän välineitä luodaan 

Kirjastolaitoksen sisäisen viestinnän tarve koros-

tui muutosvaiheessa. Opiskelijakirjaston 1970-lu-

vulla perustama aktiivinen Rypström-lehti hiipui 

1990-luvulla, kun Opiskelijakirjasto liittyi aiempaa 

vahvemmin keskustakampuksen kirjastojen yhteis-

työhön. Verkkari-nimen saanut Helsingin yliopiston 

kirjastojen verkkolehti perustettiin vuonna 2000 

viestintäkanavaksi koko yliopiston kirjastohenki-

löstölle. Sysäyksen antoi uuden kirjastojärjestelmän 
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Meilahden kampuskirjasto Terkossa ja Viikin kam-

puskirjastossa vakinaista henkilöstöä oli palvelujen 

keskittämisen jälkeen suunnilleen saman verran 

(27–28). Kumpulan kampuskirjaston muita kam-

puskirjastoja vähäisempi henkilöstömäärä otettiin 

huomioon, eikä sieltä vähennetty henkilökuntaa. 

Keskustakampuksen kirjastolla oli tuolloin edes-

sään palvelujen ja kokoelmien yhdistäminen vuonna 

2012 valmistuvaan uudisrakennukseen. Vakinaista 

henkilöstöä keskustakampuksen kirjastoissa oli 90, 

joista osa-aikaisia 14. Lisäksi määräaikaisiin han-

ketehtäviin oli palkattu 14 henkilöä.1388 

Uusi kirjasto kansainvälisenä 
kouluttajana

Aiemmin on eri yhteyksissä kuvattu sitä koulutus-

ta, jota kirjastossa toimivat hakivat kansainvälisis-

tä konferensseista, yhteishankkeista ja vaikkapa 

digitaalisen kirjaston kesäkoulusta Hollannista. 

Opintomatkoilla haettiin malleja ja vertailukohtia 

omiin muutostarpeisiin. Opintomatkat, seminaarit 

ja konferenssit toimivat edelleen hyvinä kouluttaji-

na. Entistä useammin Helsingin yliopiston kirjas-

tolla on niihin annettavaa esitelminä, artikkeleina 

tai postereina. Kirjasto on myös ottanut vastuuta 

kansainvälisten konferenssien ja seminaarien jär-

jestäjänä, esimerkkeinä vaikkapa osallistuminen 

IFLA-konferenssin 2012 vapaaehtoisten organisoin-

tiin ja LIBER-organisaation arkkitehtuuriseminaa-

rin järjestämiseen Helsingissä 2014.1389 

Helsingin yliopiston kirjaston muutoskoke-

mukset ja uudet palvelut kiinnostivat 2010-luvulla 

kansainvälisiä vieraita siinä määrin, että vierailut 

keskitettiin vuodesta 2011 alkaen vuosittain jär-

jestettävään kansainvälisten vierailijoiden viikon 

mittaiseen ohjelmaan (ISEW Library). Hakijoita 

on ollut siinä määrin, että kirjasto on joutunut va-

litsemaan vierailijat.1390 Edellytyksiä vierailuille ovat 

Palvelujen keskittäminen muuttaa 
työnjakoa ja tehtäviä

Henkilöstörakenne ja työnjako muuttuivat Helsingin 

yliopiston kirjaston aloittaessa toimintaansa. Useita 

vuosia kestäneen henkilöstösuunnittelun tuloksena 

palveluja keskitettiin ja asiantuntijavirkoja lisättiin. 

Virkojen muuttaminen vastaamaan tehtävien vaati-

vuutta oli tarpeen, sillä eri tiedekuntien kirjastoihin 

muodostunut virka- ja palkkarakenne oli epäyhte-

näinen. Taustalla olivat kirjastovirkojen erilaiset 

prioriteetit eri tiedekunnissa. Eläköitymisen myötä 

vapautuvaa palkkarahaa käytettiin johtokunnan 

hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti 

osaksi uusiin rekrytointeihin ja osaksi tarvittaviin 

henkilöstörakenteen korjauksiin. Henkilöstökustan-

nukset eivät tästä syystä välttämättä pienentyneet, 

vaikka henkilöstön määrä väheni. 

Keskitettyjen palvelujen yksikköön kuului vuon-

na 2010 ylikirjastonhoitajan lisäksi 62 henkilöä, 

joista suurimpaan yksikköön hankinta- ja metada-

tapalveluihin 36, hallinto- ja viestintäpalveluihin 

13 ja verkkopalveluyksikköön 13 henkilöä. Tehtä-

vien ja niistä kiinnostuneiden haluttiin kohtaavan 

mahdollisimman hyvin, joten koko henkilöstölle 

tarjottiin mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa 

eri tehtäviin.1384 Kolmeen uuteen yksikköön valittiin 

päälliköt1385: hankinta- ja metadatapalveluihin MMM 

Anneli Partanen, verkkopalvelujen päälliköksi ETM 

Pauli Assinen ja hallintopäällikön tehtävään ETM 

Tiina Äärilä.1386 Verkkopalveluyksikköön siirret-

tiin Kansalliskirjastosta sekä HELKA-tietokannan 

että opinnäytetietokannan E-thesiksen ylläpito 

henkilöineen.1387 

Myös kampuskirjastojen tehtävä- ja henkilös-

törakenne muuttuivat, kun osa tehtävistä ja hen-

kilöstöstä siirtyi pois kampuksilta keskitettyyn 

yksikköön. Muutokset toteutettiin yhteistyössä 

henkilöstön ja kampuskirjastojen johtajien kanssa. 
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kukin kuukauden ajan kirjastotyöhön Tampereen 

ja Helsingin yliopistoissa. Osa sai mahdollisuuden 

osallistua Helsingissä järjestettävään IFLA-konfe-

renssiin vuonna 2012. Työn tulokset koottiin yhteis-

artik keleista toimitettuun kirjaan Empowering 

People.1393 Vuosina 2015–2018 Helsingin yliopiston 

kirjasto vastasi samantyyppisen ohjelman toteut-

tamisesta Eritreassa, jossa kehitettiin digitaalisen 

kirjaston palvelujen infrastruktuuria yhteistyössä 

Eritrea Institute of Technology:n (EIT) kanssa.1394  

luoneet Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjel-

mat (Erasmus ja Leonardo da Vinci). 

Kirjasto on ottanut vastuuta myös kansainväli-

sistä koulutushankkeista. Vuosina 2011–2012 kirjas-

to koordinoi ulkoministeriön rahoittamaa koulutus-

ohjelmaa, joka yhdessä Tampereen yliopistokirjaston 

kanssa toteutettiin Namibian yliopiston kirjastos-

sa.1391 Yhteiset seminaarit Windhoekissa kokosivat 

useita kymmeniä Namibian kirjastojen työntekijöitä 

tiiviiseen opiskeluun.1392 Kymmenkunta Namibian 

yliopistokirjaston henkilökuntaan kuuluvaa perehtyi 

Kirjastonhoitaja Elise Pirttiniemi toimi Namibia-hankkeen 2011–2012 koordinaattorina. Joseph Ndinoshi-
ho, tuolloin Oshakatin kampuksen kirjastonhoitaja, sittemmin Namibian yliopiston ylikirjastonhoitaja oli 
sekä suunnittelemassa yhteistyötä, että perehtyi käytännössä yliopistokirjastojen palveluihin Suomessa. 
Kymmen kunta kirjastonhoitajaa tutustui suomalaisiin kirjastoihin kuukauden kerrallaan Namibiassa järjes-
tettyjen seminaarien lisäksi. Kuvaaja: Kaisa Sinikara. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Professorien kirjastot 
luentosalin hyllyistä 
kirjastohuoneisiin
Lähes kaikki Turusta siirretyt tiedekunnat saivat 

aluksi tilat C. L. Engelin suunnittelemasta ja vuonna 

1832 valmistuneesta yliopiston päärakennuksesta 

Senaatintorin laidalla.1397 Lääke- ja luonnontieteiden 

laitokset alkoivat 1800-luvun jälkipuoliskolla 

koota tieteellisiä lehtiä ja hakuteoksia laitosten 

ja laboratorioiden uudistiloihin, joita yliopisto 

rakennutti niiden käyttöön.1398 Mainintoja erillisistä 

kirjastotiloista oli niukasti. Muun muassa kemian 

laboratorion käsikirjat ja tieteelliset lehdet olivat 

aluksi luettavissa laboratorion lukuhuoneessa. Kir-

jaston vakiintumisesta kertoi kirjasto- ja lukuhuo-

neen varaaminen vuonna 1887 käyttöön otettuun 

kemian laboratoriorakennukseen.1399 Tähtitieteen 

observatorion kirjastolle varattiin alusta alkaen 

tilaa Engelin vuosina 1829–1834 Tähtitorninmäel-

le suunnittelemaan uudisrakennukseen.1400 Arkki-

tehti Gustaf Nyströmin suunnittelemaan fysiolo-

gian uudisrakennukseen Siltavuorenpenkereelle 

tuli myös erillinen kirjastosali (1906).1401 Fysiikan 

laitoksen kirjastolle ja kokoelmien kehittämisel-

le edellytyksiä loi samoin Nyströmin vuosina 

 Oman kirjaston sijainti tiedekunnan ja lai-

toksen välittömässä yhteydessä oli kes-

keinen periaate Helsingin yliopistossa 

kirjastojen perustamisesta 1990-luvulle saakka. 

Humanistit ovat kuvanneet kirjastoa omana labo-

ratorionaan, jonka piti olla ”tossuetäisyydellä”, niin 

lähellä, että kirjastoa saattoi käyttää ilman ulko-

vaatteiden tai -kenkien vaihtamista. Oma kirjasto 

oli identiteettitila, jonka läheisyydestä ei haluttu 

luopua edes silloin, kun kirjastojen yhdistäminen 

olisi mahdollistanut laajemmat kokoelmat. Tilo-

jen riittävyys oli kuitenkin toistuva huolenaihe yli-

opiston laajetessa ja tilojen sirpaloituessa lopulta 

kymmeniin eri osoitteisiin pääkaupunkiseudulla. 

Muutoksia läheisyysperiaatteessa alkoi tapahtua 

vasta yliopiston kampusrakentamisen voimistuessa 

1990-luvulla. 

Samoihin aikoihin arkkitehtien käsitteistöön 

tuli kolmannen paikan käsite, kodin ja työpaikan 

rinnalla oleva julkinen tila ja kohtaamispaikka. Sen 

mukaan kirjaston tuli olla kaikille avoin, tasa-arvoa 

ja vuorovaikutusta luova, jatkuvuutta omaava, älyl-

linen, puolueeton, kodikas ja mukava paikka.1395 Vaa-

timuksia hyvälle kirjastotilalle loi muutoksessa oleva 

tieto- ja toimintaympäristö, jonka vaikutuksia tilojen 

laajuuteen ja käyttöön oli vaikea ennakoida.1396 

Luentosalien hyllyköistä 
kampusten moderneihin 
kirjastorakennuksiin 
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suunnittelema yliopiston päärakennuksen ns. uusi 

puoli Fabianinkatu 33, joka otettiin käyttöön 1937 ja 

arkkitehti Jussi Paatelan suunnittelema Metsätalo, 

joka vihittiin käyttöön 1940. Kirjastojen kokoelma- 

ja lukutilat otettiin huomioon yliopiston uudistiloja 

suunniteltaessa. 

Yliopiston päärakennuksen laajennus (Fabia-

ninkatu 33) toi useille kirjastoille aiempaa parem-

mat tilat. Historiallis-kielitieteellinen laitos pääsi 

muuttamaan Mariankatu 5:n vuokrahuoneistosta 

uudisrakennuksen kolmannen kerroksen läntiseen 

siipeen, jossa se sai noin tuhannen neliön tilat. Pa-

rannusta merkitsivät paitsi tilamäärän kaksinker-

taistuminen ja työskentelypaikkojen lisäys myös 

tilojen suunnittelu kirjastokäyttöön. Aineenmukai-

nen jako 15 osastoon säilytettiin, ja jokainen osasto 

sai oman huoneensa.1409 Myös teologinen ja laino-

pillinen kirjasto saivat uudet tilat yliopiston uuden 

päärakennuksen yläkerroksesta.1410 Yliopiston pää-

rakennuksen soveltuvuutta kirjastoille lisäsi se, että 

talossa oli lukuisia luentosaleja ja ylioppilaskahvila, 

sittemmin opiskelijaravintola. 

Päärakennuksen ns. vanhan puolen ylimmässä 

kerroksessa aloitti toimintansa Lääketieteellis-his-

toriallinen museo syyslukukauden 1937 alussa. Mu-

seoon koottiin lääkärinkojeita ja jonkin verran kir-

jallisuutta.1411 Kirurgisen sairaalan instrumenttien 

lisäksi käsikirjasto ja vanhojen kirjojen kokoelma 

karttuivat.1412 Museo tuhoutui kokonaisuudessaan 

yliopiston päärakennuksen pommituksessa helmi-

kuussa 1944.1413 Taidehistorian laitos seminaarikir-

jastoineen sijoittui korjausten jälkeen vanhan puolen 

neljänteen kerrokseen.1414 

Talvisodan kynnyksellä valmistui Metsätalo, 

johon Metsätieteellinen kirjasto muutti keväällä 

1939. Samalla nimi muutettiin Metsäkirjastoksi. 

Kirjaston pitkäaikainen esimies, professori Eino 

Saari osallistui aktiivisesti toimivien tilojen suun-

nitteluun. Hänen kansainväliset yhteytensä muun 

1908–1910 suunnittelema Siltavuorenpenkereen 

uudisrakennus.1402

Humanistien seminaarikirjastot, joita perus-

tettiin 1880-luvulta alkaen, sijaitsivat aluksi pää-

rakennuksessa oppiaineille varattujen luentosalien 

hyllyissä. Vuonna 1904 perustetulla historiallis-kie-

litieteellisellä laitoksella oli yliopiston päärakennuk-

sessa käytettävissään kolme huonetta, luentosali 

VII ja entinen entomologicum. Tilat osoittautuivat 

kuitenkin kasvaneille kokoelmille ahtaiksi.1403 His-

toriallis-kielitieteellinen laitos kokoelmineen sijoi-

tettiin yliopiston taloon Hallituskatu 13:een vuonna 

1907.1404 Kirjasto toimi Hallituskadulla vuoteen 1926, 

minkä jälkeen seuraavat yksitoista vuotta se sijaitsi 

Mariankatu 5:n rakennuksessa. 

Myös teologinen seminaarikirjasto sai vuonna 

1907 käyttöönsä kaksi huonetta Hallituskatu 13:n 

piharakennuksesta.1405 Lainopillisen tiedekunnan 

seminaarikirjasto sijaitsi tuolloin Mikonkatu 19 

-kiinteistössä.1406 

Maatalouskirjasto ja Metsätieteellinen kirjasto 

toimivat Kruununhaassa. Edellinen sijoitettiin Hal-

lituskatu3:n(Pihlflycktintalon)ylimpäänkerrok-

seen, jonka kokoelma- ja lukusalitilaa oli käyttänyt 

Ylioppilaskunnan kirjasto 1800-luvun lopulla ennen 

muuttoa omaan taloon.1407 Metsäkirjastolla oli lai-

tosten yhteydessä käytössään huone Kirkkokatu 4:n 

kiinteistössä.1408 

Yliopiston päärakennuksen 
ja Metsätalon kirjastotilat 
1930–1940-luvuilla  
Tiedekuntien kirjastojen tilantarve kasvoi kokoel-

mien laajetessa. Tilaolot myös paranivat vähitel-

len yhdessä tiedekuntien kanssa, kun yliopiston 

rakentaminen edistyi. Merkittäviä uudisraken-

nuksia olivat keskustassa arkkitehti J. S. Sirénin 
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Metsäkirjasto sai uudistilat vuonna 1940 valmistuneesta Metsätalosta. Lukusali kuuluu suojeltuihin tiloihin. 
Humanistisen tiedekunnan kirjasto toimi peruskorjatuissa tiloissa vuosina 2002–2012 Kaisa-talon valmistu-
miseen saakka. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Historiallis-kielitieteellisen osaston tutkijoiden 

ja kirjastopalvelujen tilanne parani tuntuvasti Port-

hania-rakennuksen valmistuttua 1957. Professoreil-

le avautui mahdollisuus omaan työhuoneeseen ja 

rauhalliseen työskentelyyn alansa erikoiskirjaston 

välittömässä läheisyydessä.1417 Historiallis-kielitie-

teellisen kirjaston lisäksi Porthaniasta saivat tilaa 

foneettinen ja musiikkitieteellinen laitos. Portha-

niaan eivät kuitenkaan mahtuneet kaikki laitokset 

kirjastoineen vaan 13 laitoskirjastoa sijaitsi edelleen 

eri puolilla Helsingin keskustaa.1418 

Lainopillisen seminaarikirjaston tilat laajenivat 

sen muuttaessa Porthaniaan, mikä tuki sen kehit-

tymistä alansa tieteelliseksi erikoiskirjastoksi.1419 

Lainopillisen kirjaston muutto hyödytti puolestaan 

teologista seminaarikirjastoa, joka sai käyttöön-

sä juristeilta vapautuneet 280 m².1420 Melko niu-

kasta kirjastotilasta oli edelleen kyse: ”Yliopiston 

päärakennuksen uuden puolen ylimmässä kerrok-

sessa, kattoikkunoiden alla psykologian laitoksen 

naapurissa, oli varsinaisesti yksi lukusali, jonka 

muassa Yhdysvaltoihin antoivat hänelle näkemystä 

moderneista kirjastotiloista.1415 Talvi- ja jatkosodan 

aikana Metsäkirjaston kokoelmia siirrettiin kellari-

tiloihin. Monien kirjastojen kokoelmia evakuoitiin 

Helsingin ulkopuolelle.

Uudistilaa Porthaniassa ja 
Ylioppilaskunnan kirjastossa 
jälleenrakennusaikana
Jälleenrakennusaikana rakennettiin arkkitehti Aar-

ne Ervin suunnittelema Porthanian laitosrakennus, 

jonne muuttivat historiallis-kielitieteellinen kirjasto, 

oikeustieteellinen seminaarikirjasto ja valtiotieteel-

linen seminaarikirjasto. Porthanian kellaritiloihin 

rakennettiin laajat varastotilat HYK:n käyttöön. Ta-

loon sijoitettiin lukusali-, opetus- ja työhuonetilojen 

lisäksi myös liikuntatiloja, yliopiston piirustuslaitok-

sen ateljeetilat ja opiskelija- ja opettajaruokala.1416 

Mietelmiä filosofian laitoskirjastosta. kuvalähde: hyka. hisToriallis-kieliTieTeellinen kirjasTo.
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kaunistivat kirjastoa.1426 Opiskelijamäärien kasvaes-

sa kurssikirjapalvelut siirrettiin opiskelija-asuntola 

Domus Academican C-talon kellariin ja myöhemmin 

D-taloon. Kirjastotalossa olevan lukusalin lisäksi lu-

kupaikkoja avattiin opiskelija-asuntolan useimmissa 

rakennuksissa ja sittemmin ydinkeskustassa.1427 

Meilahden ja Viikin 
rakentaminen alkaa 
1960-luvulla 
Korkeakoulujen kehittämislaki 1967–1981 antoi mah-

dollisuuksia yliopistojen toimitilojen laajentamiseen. 

Yliopistorakentamisen voimakas tarve toiminnan 

ja opiskelijamäärien kasvaessa johti 1960-luvulla 

valtiollisella tasolla rakennussuunnittelun keskit-

tämiseen ja moniportaiseen päätöksentekoon.1428 

Yliopisto sai Viikin kartanon tilat käyttöönsä 

jo ennen toista maailmansotaa. Laitosrakennusten 

suunnittelu käynnistyi 1950-luvulla, ja seuraavalla 

vuosikymmenellä suunniteltiin jopa koko yliopis-

ton siirtämistä Viikkiin.1429 Arkkitehti Veli Paatelan 

suunnittelemat rakennukset valmistuivat vuosina 

1962–1971. Maatalousopetuksen sijoittuminen Viik-

kiin ratkaisi kymmeniä vuosia jatkuneen sijaintion-

gelman. Maatalouskirjaston kannalta keskeinen ra-

kennus A-talo valmistui 1967, ja kirjasto muutti sille 

varta vasten suunniteltuihin tiloihin.1430

Lääketieteellisen tiedekunnan tilaongelmia 

ratkaistiin rakentamalla uudistiloja jo ennen sotaa 

hankituille tonteille Meilahteen (Haartmaninkatu 3) 

sekä Siltavuorenpenkereelle (Siltavuorenpenger 10) 

ja Ruskeasuolle (Kytösuontie 9–11). Arkkitehti Einari 

Teräsvirran suunnittelemat Meilahden teoreettisen 

lääketieteen laitokset valmistuivat 1966 samoihin 

aikoihin kuin yliopistollisen keskussairaalan ra-

kennus.1431 ”Medical centerin” rakennussuunnittelu 

Meilahdessa antoi sysäyksen myös keskuskirjaston 

seinähyllyillä pääosa kokoelmista sijaitsi. Lisäksi 

oli seminaarisali, joka samalla sai toimia aikakaus-

lehtisalina. Kirjastonhoitajalla ja tilapäisellä ama-

nuenssilla oli pieni yhteinen työhuone, johon juuri 

ja juuri mahtui kaksi työpöytää vastakkain.”1421

Valtiotieteellinen seminaarikirjasto muutti 

yliopiston päärakennuksesta kokonaisuudessaan 

Porthanian toiseen kerrokseen.1422 Tiedekunnan laa-

jentuessa sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitokset 

kirjastoineen siirrettiin 1966 Kallion kaupungi-

nosassa sijaitsevaan Franzeniaan (Franzeninkatu 

13).1423 Valtiotieteellisen tiedekunnan seuraava muut-

to ajoittui vuoteen 1980; tiedekunta muutti kirjastoi-

neen Porthaniasta yliopiston päärakennuksen vie-

ressä sijaitsevaan Aleksanterinkatu 7-kiinteistöön, 

jonka yliopisto vuokrasi Helsingin säästöpankilta. 

Sosiaalitieteet säilyivät edelleen Franzeniassa.1424 

Kasvatustieteen laitos kirjastoineen muutti use-

aan otteeseen. Meritullinkatu 8:sta se siirtyi Snell-

maninkatu 10: een, entiseen patologisen anatomian 

rakennukseen, jossa se toimi vuosina 1966–1971. 

Käytössä oli työhuoneiden ja luentosalien lisäksi 

kirjasto, lukusali, arkisto ja varastotiloja.1425 Vuosina 

1972–1987 kasvatustieteen osasto kirjastoineen toi-

mi Fabianinkatu 28:n kiinteistössä ennen muuttoa 

Bulevardilla sijainneeseen kiinteistöön. 

Myös opiskelijoiden kirjastopalveluissa tapahtui 

merkittäviä parannuksia. Ylioppilaskunnan vuonna 

1892 rakennuttama kirjastotalo Vanhan ylioppilas-

talon vieressä kävi toisen maailmansodan jälkeen 

ahtaaksi. Ylioppilaskunta rakennutti kirjastolleen 

uudisrakennuksen Leppäsuon opiskelija-asunto-

alueelle vuonna 1954. Arkkitehti Einari Teräsvirran 

suunnittelema kirjastorakennus rahoitettiin laino-

jen ohella valtakunnallisella keräyksellä. Valtaosa 

kokoelmista oli suljetussa varastossa; työskentelyä 

varten oli lukusaleja ja tutkijatiloja. Silloisen kirjas-

tonjohtajan FM Kaarlo Laustin toimesta Wäinö Aal-

tosen veistos ja taiteilija Eino Koposen seinämaalaus 
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avulla. Suljettu malli alkoi tuolloin väistyä moder-

neissa saksalaisissa yliopistokirjastoissa ja avoimem-

mat palvelut vallata alaa. Toisen maailmansodan 

jälkeen kehittämismalleja niin Suomeen kuin sak-

salaisiin kirjastoihin haettiin Yhdysvalloista, jossa 

käyttäjäorientoituneet yliopistokirjastot suosivat 

avoimuutta kokoelmien laajuudesta riippumatta.1437 

HYK:n kokoelmia avattiin asiakkaiden itsenäiseen 

käyttöön uuden ylikirjastonhoitajan Esko Häklin 

kaudella. Vuosina 1976–1978 toteutettua kokoelma- 

ja tilaprojektia voidaan pitää merkittävänä käänne-

kohtana kirjaston palveluissa.1438 

Yliopiston tilasuunnittelua vahvistettiin 1972 

perustamalla Helsingin yliopiston teknillinen osas-

to (1980-luvulla vakiintui muotoon tekninen osas-

to). Sen toimialaan kuuluivat toimitilat, laitteet ja 

hankinnat. Kahden ensimmäisen vuosikymmenen 

aikana osasto joutui keskittymään toimintasuunni-

telmiin ja maankäyttö- ja hankesuunnitteluun, sillä 

ministeriön rahoitusta uudisrakentamiseen ei saatu. 

Osastoa työllistivät toistuvat väliaikaisjärjestelyt, 

joilla yksiköiden kasvavaa tilantarvetta jouduttiin 

paikkaamaan.1439 1970-luvulla yliopistoon palkatulla 

nuorella insinöörillä, sittemmin rakennusneuvos 

Toivo Vainiotalolla oli merkittävä rooli yliopiston 

uudisrakentamisen käynnistyessä. 

Varastokirjastot ratkaisuina 
kokoelmatilojen puutteeseen 
1970–1980-luvuilla 
Tilojen riittämättömyyttä pidettiin 1970-luvulla 

kirjastojen vaikeimpana ongelmana. Yliopistossa 

oli tuolloin lähes 180 tiedekunta- tai laitoskirjas-

toa, joiden kokoelmissa oli noin 1,26 miljoonaa jul-

kaisua.1440 Kokoelmien nopea kasvu oli kaksin- tai 

kolminkertaistanut tietoaineistojen määrän monissa 

kirjastoissa. Vaikka lukusalipaikoista oli annettu 

perustamiselle. Konsistorin vuonna 1952 nimeä-

mä keskuskirjastotoimikunta valmisteli kirjaston 

huonetilaohjelman 1957 ja uuden ohjelman 1959.1432 

Yliopistollisen keskussairaalan rakennustoimikunta 

hyväksyi 1959 kirjaston osaksi sairaalasuunnitel-

maa. Lääketieteellisten seurojen kirjastot siirrettiin 

Meilahteen Säätytalosta, jossa kunkin seuran kirjas-

tot olivat säilyneet erillisinä.1433 Asiakastoiminnot ja 

henkilöstön työtilat sijoitettiin sairaalan sisäpihalle 

avautuviin ikkunallisiin tiloihin. Kokoelmahyllys-

töt sen sijaan olivat matalissa, osin ikkunattomissa 

varastotiloissa mutkaisine käytävineen. Kirjaston 

sijoittamista sairaalan yhteyteen perusteltiin sai-

raalahenkilöstön mahdollisuudella käyttää kirjastoa 

lähellä työtehtäviään.1434 

Lääketieteellisen tiedekunnan laitoksilla ja sai-

raalan klinikoilla oli perinteisesti omat laitos- ja kli-

nikkakirjastonsa, joista varhaisimmat olivat peräisin 

1800-luvun jälkipuoliskolta. Niiden määrä kasvoi 

yhdessä laitosten ja klinikoiden kanssa 1970-luvulle 

tultaessa peräti 47 yksikköön.1435 

Luonnon- ja lääketieteellisten kampusten suun-

nittelu ydinkeskustan ulkopuolelle näytti tuovan rat-

kaisuja yliopiston tilatarpeisiin. Matemaattis-luon-

nontieteellisten alojen keskittämisen Kumpulaan 

arvioitiin olevan mahdollista ”lähitulevaisuudes-

sa”, mikä sai liikkeelle aktiivisen tilasuunnittelun 

1970–1980-luvulla.1436 Kampuksen rakentamista 

jouduttiin kuitenkin odottamaan 1990-luvun alku-

puolelle. Erilliset laitoskirjastot jäivät kukin laitok-

sensa yhteyteen eri puolille Helsinkiä.

Yliopiston pääkirjastona toiminut HYK puoles-

taan toteutti 1970-luvulla merkittäviä uudistuksia 

kirjastotalossa. Vuonna 1845 käyttöön otettua En-

gelin suunnittelemaa arvorakennusta oli laajennettu 

vuosisadan vaihteessa Rotunda-rakennuksella. Suu-

ressa tutkimus- ja kansalliskirjastossa kokoelmat 

olivat saksalaisten yliopistokirjastojen tavoin sulje-

tuissa varastoissa ja käytettävissä vain henkilöstön 
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Yliopiston varastokirjaston käyttöön ottamista 

haittasi kuitenkin tiedekuntien kirjastojen epäluu-

loisuus keskitettyä ratkaisua kohtaan. Varsinkin 

historiallis-kielitieteellisen osaston oppiaineet, 

muutamat laitoskirjastot ja oikeustieteellisen tie-

dekunnan kirjasto ilmoittivat tarvitsevansa omaa 

kirjastokohtaista tilaa. Käsitys tiedekunnan omis-

tusoikeudesta hankkimaansa kirjallisuuteen oli 

vahva. Kun HYK:n kokoelmat kasvoivat, yliopiston 

varastokirjaston tilat kävivät ahtaiksi jo 1980-luvun 

loppupuolella. Varastokirjasto muutti vuoden 1987 

lopulla Teollisuuskatu 23:n tiloihin.1447 Yliopiston 

sisältä etsittiin erilaisia ratkaisuja,1448 kunnes val-

takunnallisen varastokirjaston perustaminen toi 

kokonaan uuden vaihtoehdon kokoelmien säilytyk-

selle ja kehittämiselle.

Valtakunnallinen Varastokirjasto perustettiin 

maaliskuun alussa 1989 Kuopioon opetusminis-

teriön alaiseksi laitokseksi. Helsingin yliopiston 

konsistorin antama lausunto suunnitelmasta oli 

ollut kriittinen; ratkaisun kannattavuutta epäiltiin 

ja Helsingin yliopiston kirjastojen katsottiin joka 

tapauksessa tarvitsevan omaa uutta varastotilaa.1449 

Varastokirjaston perustaminen antoi eri puolilla 

maata sijaitseville kirjastoille mahdollisuuden jakaa 

kokoelmansa keskeiseen paljon käytettyyn aineis-

toon ja harvoin käytettyyn, erityisesti vanhempaan 

aineistoon. Jälkimmäisen aineiston siirtäminen Va-

rastokirjastoon, josta se oli saatavissa tarvitsijoiden 

käyttöön, antoi mahdollisuuden säästää tilakustan-

nuksissa ja muodostaa entistä johdonmukaisempia 

ja ajantasaisempia kokoelmia. Aiemmista varauksis-

ta huolimatta Helsingin yliopiston konsistori päätti 

joulukuussa 1988 kirjastotoimikunnan esityksen 

mukaisesti, että yliopiston varastokirjaston koko-

elmat siirretään kokonaan valtakunnalliseen Va-

rastokirjastoon Kuopioon.1450

Varastokirjastoa koskevia ehdotuksia oli tehty 

jo vuoden 1950 komiteamietinnössä1451 ja vuonna 

valtakunnalliset suositukset, vain parissa tiedekun-

nassa ne pystyttiin täyttämään. Minimitavoitteiden 

saavuttaminen olisi edellyttänyt useissa suurissakin 

kirjastoissa tilojen kaksin- tai kolminkertaistamista. 

Lukupaikka- ja kokoelmatilojen lisäksi tarvittiin 

ryhmätyö- ja neuvotteluhuoneita.1441 

Kun kirjastotilat haluttiin pitää tiedekuntien 

tai laitosten yhteydessä, laajenevalle yliopistolle 

jouduttiin hakemaan tiloja eri puolilta Helsinkiä. 

Kokoelmien säilytystä pyrittiin ratkaisemaan pe-

rustamalla yliopiston yhteinen varastokirjasto uu-

den hallintorakennuksen kahteen kellarikerrokseen, 

joista toinen tuli HYK:n käyttöön ja toinen muille 

kirjastoille.1442 Hallintorakennukseen sijoitetun yli-

opiston varastokirjaston tilat valmistuivat käyttöön 

vuoden 1978 alussa.1443 Kirjastotoimikunta rajasi 

yliopiston yhteisen varastokirjaston koskemaan vain 

keskusta-alueella toimivia kirjastoja. Matemaat-

tis-luonnontieteellisen tiedekunnan vähän käytet-

ty kirjallisuus päätettiin varastoida Aura-taloon ja 

maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kirjalli-

suus HYK:lta vapautuvaan Viikin varastotilaan.1444 

Lääketieteelliselle tiedekunnalle tehty kysely 

varastotilan tarpeesta synnytti debatin lääketieteel-

listen julkaisujen nopeasta vanhenemisesta. I lasten-

tautien klinikan esimies professori Niilo Hallman 

katsoi kirjelmässään kirjastotoimikunnalle, että 

15–20 vuotta vanhempien volyymien mielenkiin-

to on hyvin vähäinen ja varastointia tulisi käyttää 

säästeliäästi.1445 Lääketieteellisen keskuskirjaston 

johtokunnan puheenjohtajan professori Matti K. 

Paasosen allekirjoittamassa lausunnossa kirjasto-

toimikunnalle kuitenkin todettiin, että keskuskir-

jaston tehtäviin kuuluu säilyttää lääketieteellistä 

kirjallisuutta iästä riippumatta, ja että kirjasto on 

ottanut ja on edelleen valmis ottamaan vastaan kir-

jallisuutta lääketieteellisen tiedekunnan laitoksilta 

ja klinikoilta.1446 
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Neljälle kampukselle 
kirjastorakennukset 
1990–2010-luvuilla 
Visio keskitetyistä kampuskirjastoista esitettiin 

ensimmäisen kerran professori Maarit Kaimion 

johtamassa työryhmässä yliopiston arviointia var-

ten, jonka tulokset julkaistiin Universitas renova-

ta-raportissa 1993. Kyseinen työryhmä esitti pitkän 

aikavälin tavoitteena mallin neljästä kampuksittain 

jäsentyvästä tietokeskuksesta. Kampusten raken-

tamisohjelma oli käynnistynyt Kumpulassa, Mei-

lahdessa ja Viikissä.1459 Esitys kampuskirjastoista 

poikkesi kuitenkin siinä määrin vallitsevasta kir-

jastonäkemyksestä, ettei sitä hyväksytty Universitas 

renovata-arviointiraportin toimenpide-esityksiin, 

eikä kirjastojen kehittämisstrategiaan vuosille 

1998–2005. 

Vuonna 1993 nimitetyn kirjastotoimikunnan 

työskentelyssä jäsennettiin kuitenkin jo 1994 suh-

teellisen konkreettinen kuva kirjastolaitoksesta, 

jossa osa palveluista keskitettäisiin ja osa toimi-

si neljällä kampuksella. Perusmalli mahdollisesta 

työnjaosta kampuskirjastojen ja keskitettyjen pal-

velujen välillä saatiin aikaan.1460 Jatkosuunnittelu 

käynnistyi varsin pian lääke- ja luonnontieteiden 

kampuksilla. 

Lähitieteenalojen kokoaminen neljälle kam-

pukselle loi kirjastoille uudenlaisen konseptin. 

Nopeasti muuttuva digitaalinen tietoympäristö oli 

kirjastoille sekä haaste, että mahdollisuus. Kirjas-

tojen kasvavien kokoelmien oli ajateltu jatkuvasti 

tarvitsevan lisätilaa. Aluksi kausijulkaisujen, sit-

temminmonografioidensiirtyminendigitaaliseen

muotoon muutti sekä kokoelmatilojen tarvetta, että 

käsityksiä kirjastotiloista ratkaisevasti. Toimivuus, 

joustava muunneltavuus ja esteettisyys leimasivat 

kirjastosuunnittelua, johon haettiin vaikutteita 

erityisesti Britanniasta ja Hollannista, joissa uusia 

1978 julkaistussa Tieteellisen ja teknisen kirjasto- ja 

informaatiopalvelun kehittämisohjelmassa (Tinfon 

III mietintö) samoin kuin korkeakoulukirjastojen 

tilantarvetta koskevassa Tinfon IV mietinnössä.1452 

Varastokirjastotoimikunta teki perustamiseen joh-

taneen ehdotuksen.1453 Kirjastoille lähetetyn kyselyn 

pohjalta kymmenen vuoden tilatarpeeksi arvioi-

tiin 58 000 hyllymetriä ja 5 400 neliömetriä. Laki 

Varastokirjastosta vahvistettiin joulukuussa 1988. 

Johtokunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ni-

mettiin ylitarkastaja Juhani Hakkarainen opetus-

ministeriöstä ja ensimmäiseksi johtajaksi FK Annu 

Jylhä-Pyykönen.

Viiden toimintavuoden jälkeen Varastokirjaston 

merkitys oli jo tunnustettu. Erityisesti 1990-luvun 

laman aiheuttamat säästötarpeet yliopiston kirjas-

toissa pakottivat kirjastot karsimaan kokoelmiaan. 

Tilakustannusten rajoittaminen nousi keskuste-

luun.1454 Ylikirjastonhoitaja Häklin mukaan HYK ja 

muut Helsingin yliopiston kirjastot olivat viisi vuotta 

toimineen Varastokirjaston suurimpia asiakkaita 

edellisen vuosikymmenen epäilyksistä huolimat-

ta.1455 Muun muassa Opiskelijakirjaston kokoelmista 

karsittiin yli 100 000 julkaisua, joista huomattava 

osa siirrettiin Varastokirjastoon.1456 Varastokirjaston 

arviointi vuonna 2005 osoitti kirjaston merkityksen 

tulleen tunnustetuksi: maan tieteelliset ja yleiset 

kirjastot olivat siirtäneet sinne aineistojaan 52 000 

hyllymetriä.1457 Sittemmin 2010-luvulla selvitettiin 

mahdollisuutta yhdistää Varastokirjasto Kansallis-

kirjastoon. Opetusministeriö päätti säilyttää kirjas-

ton erillisenä.1458 
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jaettavaksi kolmikantaperiaatteella opetusministe-

riön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä HUS:n jä-

senkuntien kesken. Kirjastorakennuksen aikaansaa-

minen edellytti sairaalan ja yliopiston välillä tiivistä 

yhteistyötä ja sopimuksia, joiden mukaan sairaala 

vastasi tiloista ja yliopisto tarjosi kirjastopalvelut. 

Yliopistollinen keskussairaala sitoutui luovuttamaan 

kirjastotilat korvauksetta pysyvästi yliopistolle Ter-

veystieteiden keskuskirjaston käyttöön kampus- ja 

keskuskirjastotoimintaa varten. 1464 Kirjaston vie-

reen suunniteltiin Biomedicum Helsinki-hanket-

ta.1465 Hammaslääketiede jäi edelleen Ruskeasuolle, 

jonne hammaslääketieteen laitosrakennukset kir-

jastoineen valmistuivat 1979.1466 

Meilahden Lipas-uudisrakennus valmistui vuo-

den 1997 lopulla, ja kirjastotilat avattiin asiakkaille 

seuraavan vuoden tammikuussa. Talon suunnitteli 

arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Ky ja raken-

nuttaja oli HYKS-Kiinteistöt Oy. Uudisrakennuksen 

hyötypinta-alasta suurin osa, noin 3 500 m² ja 8 000 

hyllymetriä, varattiin kirjaston käyttöön, minkä 

lisäksi taloon tuli HYKS-instituutin tutkijahuonei-

ta. Kirjaston käytössä oli kokoelmatilojen lisäksi 

lehtisali, erillinen lukusali, ryhmätyöhuoneita ja 

auditorio. Tietokoneita sijoitettiin kahden atk-luokan 

lisäksi eri puolilla kokoelmatiloja.1467 Uudisrakennus 

antoi mahdollisuuksia myös opiskelumenetelmien 

kehittelyyn, kun lääketieteellinen tiedekunta avasi 

syyskuussa 2000 oppimiskeskusideaa soveltavat 

tilat talon pohjakerrokseen.1468 

Maatalousopetus kirjastoineen oli toiminut Vii-

kissä 1960-luvulta lähtien. Ajatus Viikin tiedepuis-

tosta ja Viikin vihreästä ravintolaaksosta nousi esille 

1980-luvun puolivälissä. Rakentaminen käynnistyi, 

kun opetusministeriö ja Helsingin kaupunki pääsivät 

1992 sopimukseen valtion omistaman maapohjan 

myymisestä kaupungille asuntorakentamiseen. 

Saatu raha voitiin käyttää Viikin kampuksen ra-

kentamiseen. Opetusministeriö hyväksyi Viikin 

kirjastotiloja oli suunniteltu digitaalisen tietoympä-

ristön palveluja varten. Myös Berliinin keskeisistä 

uusista tiedekirjastoista saatiin vaikutteita. Ajatus 

akateemisesta olohuoneesta vaikutti uusimpiin kir-

jastorakennuksiin 2010-luvulla.1461 

Meilahteen, Viikkiin ja Kumpulaan 
rakennetaan modernit kirjasto-
rakennukset

Uudisrakentaminen Meilahdessa ja Viikissä oli käyn-

nistynyt jo 1960-luvulla, jolloin näille kampuksille 

oli muiden laitosten ohessa luotu toimintaedellytyk-

set myös Lääketieteelliselle keskuskirjastolle ja Maa-

talouskirjastolle. 1990-luvulla suunnittelua ohjasi 

näkemys tiedekampuksista, joilla yliopiston laitosten 

läheisyyteen sijoittuisi tieteellisiä tutkimuslaitoksia. 
1462Yliopiston rakennushankkeet koottiin konsistorin 

hyväksymään investointisuunnitelmaan vuonna 

1991. Kampuksista haluttiin luoda tieteen keskit-

tymiä, joiden yhteistyötä vahvistettaisiin yhteisellä 

infrastruktuurilla ja palveluilla. Kirjastopalvelut 

olivat osa tätä suunnitelmaa. Kaikille kolmelle kam-

pukselle keskittyikin tutkimuslaitoksia. Meilahteen 

luotiin Biomedicum, Kumpulaan tuli Ilmatieteen 

laitos ja Viikkiin muun muassa Ympäristökeskus. 

Uudisrakentamisen intensiivisyyttä kuvastaa se, 

että kirjastorakennukset kolmelle kampukselle val-

mistuivat neljän vuoden sisällä.

Lääketieteellisen keskuskirjaston tilaongel-

mat 1960-luvulla rakennetun yliopistollisen kes-

kussairaalan yhteydessä tunnistettiin jo Helsingin 

yliopiston investointisuunnitelmassa 1991–2010. 

Tutkijoiden kokemat ongelmat tulivat esille käyttä-

jätutkimuksissa.1463 minkä lisäksi kirjaston yläpuo-

lella olevat laboratoriot aiheuttivat jatkuvan vesi-

vuotovaaran. Opetusministeriö teki 1992 päätöksen 

uudisrakennuksesta, jonka rahoitus sovittiin kir-

jaston valtakunnallisen erityistehtävän perusteella 
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tiivistä ja tuloksellista. Niinpä oli luontevaa, että 

tämä näkyi kirjaston uudisrakennuksessa: taloon 

tuli kampuksen tiedekirjaston lisäksi yliopiston hal-

lintopalveluja ja kaupunginkirjaston palvelupiste. 

Tieteellisen kirjaston ja kaupunginkirjaston toiminta 

yhteisissä tiloissa on sittemmin herättänyt kansain-

välistä kiinnostusta.1473 

Viikin kampuksen rakentaminen jatkui. Bio-

tieteellinen ja farmasian tiedekunta aloittivat toi-

mintansa, minkä lisäksi eläinlääketieteellinen 

tiedekunta ja Eläinsairaala saivat uudistilat Viikin 

kampuksella. Vastuu kirjastopalveluista keskittyi 

Viikin tiedekirjastoon.1474 Huomattava osa tiede-

kirjastoon eri tahoilta saaduista kokoelmista jou-

duttiin sijoittamaan etävarastoihin, kuten Viikin 

kalliosuojaan ja A-talon varastotiloihin. Digitaalisten 

suunnitelman mutta edellytti, että maaseudun tut-

kimus- ja koulutusyksiköt perustettaisiin Mikkeliin 

ja Seinäjoelle.1469 

Viikin tiedepuiston rakentaminen alkoi vuon-

na 1993. Jo pari vuotta myöhemmin kampuksella 

oli kaksi biotieteiden uudisrakennusta.1470 Yhtei-

sen kirjaston käynnistämiseen tarvittiin yliopis-

ton rehtorin ”käskykirje”.1471 Kirjastorakennuksen 

arkkitehtikilpailun keväällä 1996 voitti ARK-house 

arkkitehdit Oy:n ehdotus nimeltään Korona, Viikin 

tiedepuiston symbolirakennus. Kirjaston käyttöön 

varattiin tilaa 4 900 m². Rakennuksen erikoisuute-

na olivat kampuksen luonteeseen viittaavat kolme 

sisäpuutarhaa: japanilainen, roomalainen ja Niilin 

seudun puutarha.1472 Viikin kampuksen rakentami-

sessa kaupungin ja yliopiston yhteistyö oli erityisen 

Ryhmätyöskentely edellyttää toisenlaista tilaa kuin yksin lukeminen. Kuva lääketieteen opiskelusta Meilah-
dessa. Kuvaaja: Joel Grandell. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.



4 ”TieToympärisTön murros koskeTTaa sisälTöjä, prosesseja, yhTeyksiä ja ihmisiä”     | 323

1998, jolloin tiedekunnalla oli jo käytettävissään 

suunnittelukokemusta Meilahden ja Viikin kam-

puskirjastojen rakentamisesta. Maaliskuussa 2001 

perustetun1478 Kumpulan tiedekirjaston perustana 

olleet kahdeksan laitoskirjastoa ja Luonnontieteiden 

kirjastosta tiedekuntaan jäävä osuus1479 muuttivat 

uudisrakennukseen kolmessa vaiheessa. Ensim-

mäinen muutto jouduttiin tekemään talvisaikaan 

keskelle rakennustyömaata, jonka erotti puolival-

miista kirjastotilasta väliaikainen seinä. Sen ovista 

rakennusmiehet kulkivat avoimelle ikkunattomalle 

työmaalle. Laitoskirjastot muuttivat yksi kerrallaan 

laitosten mukana. Väliaikainen seinä ehdittiin pur-

kaa juuri, kun viimeisenä muuttanut kemian kirjasto 

saapui taloon. Yleisölle kirjasto saatiin kuitenkin 

avattua toukokuussa 2001.1480 Exactum-rakennuksen 

kausijulkaisujen korvatessa painettuja kirjasto teki 

painettujen kokoelmien tuntuvia karsintaa ja luopui 

etävarastoista.1475 

Kumpulan kampuksen jo 1970-luvulla suunni-

teltu rakentaminen siirtyi parilla vuosikymmenel-

lä. Kampuksen rakentaminen alkoi vuonna 1993 

arkkitehti Kari Virran suunnittelemasta kemian 

laitosrakennuksesta, johon muutti myös kemian 

laitoskirjasto. Physicum-rakennuksen, Kumpulan 

tiedekirjaston ja Exactum-rakennuksen suunnit-

telija oli arkkitehti Rainer Mahlamäki.1476 Kirjas-

toille aiemmin hahmotellun peruskirjastomallin 

sijasta tiedekunnassa oltiin 1990-luvun loppupuo-

lella valmiita hyväksymään keskitetty kampuksen 

kirjasto.1477 Tiedekirjaston suunnittelu käynnistyi 

varadekaani Heikki Saarisen johdolla joulukuussa 

Viikin Korona-rakennukseen sisältyy kolme sisäpuutarhaa, joista kuvassa Niilin puutarha. Kuvaaja: Veikko 
Somerpuro. kuvalähde: helsingin yliopisTon kirjasTo.
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Kumpulan kampuskirjasto rakennettiin Physicum-rakennuksen yhteyteen. Kirjastossa tehtiin uudelleen 
järjestelyjä 2010-luvulla. Kuvaaja: Linda Tammisto. kuvalähde: helsingin yliopisTo. uni maTerial Bank.
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kirjasto toimi tiloissa vuodesta 2004 aina Kaisa-ta-

lon valmistumiseen saakka vuonna 2012.1486

Kasvatustieteellinen tiedekunta kirjastoineen oli 

toiminut vuodesta 1988 alkaen Bulevardi 18 -kiin-

teistössä. Kun lastentarhaopettajakoulutus liitettiin 

tiedekuntaan 1990-luvulla, koottiin Kallio-Vallilan 

alueella toimivat käsityö- ja kotitalousopetuksen ja 

lastentarhaopetuksen kirjastot yhteiseen kirjastoon 

Nilsiänkadulle 1995.1487 Kasvatustieteiden muutto 

Siltavuorenpenkereelle oli edessä 2000-luvulla. 

Tiedekuntien kurssikirjapalveluista vastaavan 

Opiskelijakirjaston tila- ja organisaatiokysymyk-

set nousivat keskusteluun 1990-luvun alkuvuosina. 

Leppäsuon opiskelija-asuntoloiden läheisyydessä 

sijaitseva kirjasto oli vuodesta 1974 alkaen ollut 

HYK:n osasto, jolla oli edelleen tiiviit yhteydet Yli-

oppilaskuntaan muun muassa neuvottelukunnan 

kautta.1488 Esillä oli tarve säästää tilakustannuksissa 

ja toisaalta opetusmenetelmien ja tietotekniikan 

edellyttämät muutostarpeet. Säästöjen saamiseksi 

suunniteltiin kirjaston yleiskokoelman siirtämistä 

pääkirjastoon ja Opiskelijakirjaston pelkistämistä 

kurssikirjalainaamoksi. Kampuksen ytimeen sijoite-

tun monipuolisen opiskelijakirjaston mahdollisuudet 

nousivat keskusteluun vaihtoehtoisena ratkaisuna; 

malli oli käytössä muun muassa merkittävissä ame-

rikkalaisissa yliopistoissa.1489 Tiedekunnat asettuivat 

laajemman vaihtoehdon kannalle. Yliopisto osoitti 

1996 Opiskelijakirjastolle noin 4 000 neliön laajui-

set tilat ydinkeskustasta Kaisa-kauppakeskuksen 

talosta (Kaisaniemenkatu 5). Taloon tehtiin kevyt 

remontti.1490 Opiskelijakirjastosta tuli erillislaitos 

vuoden 1997 alusta lukien.1491 Talon laajat kokoelma-

tilat kellarikerroksessa antoivat tarvittaessa mah-

dollisuuden sijoittaa myös tiedekuntakirjastojen, 

kuten teologisen ja humanistisen kirjaston aineistoja 

yhteisiin tiloihin. Entistä tiiviimpää yhteistyötä val-

misteltiin myös atk-palveluja tuottavien yksiköiden 

kanssa.1492 

valmistuttua vuonna 2004 tiedekirjastoon liitettiin 

matematiikan, meteorologian ja tietojenkäsittely-

tieteen kirjastot. Tähtitieteen kokoelmat siirtyivät 

Kumpulaan vasta vuoden 2010. Tiedekirjaston ko-

konaistilat kasvoivat jonkin verran laitoskirjastojen 

yhdistämisvaiheessa, joten ne olivat vuonna 2004 

noin 3 000 neliömetriä.1481 

Keskustakampuksen kirjastot 
väliaikaisissa tiloissa 
1990–2000-luvuilla

Keskustakampuksen kiinteistöt vapautuivat luon-

non- ja lääketieteellisten kampusten valmistuttua 

ja peruskorjauksen jälkeen humanististen ja yh-

teiskuntatieteellisten tiedekuntien ja erillislaitosten 

käyttöön. HYK:n käyttöön kunnostettiin Farmasia-

na tunnettu kiinteistö, joka alkuaan oli rakennettu 

anatomian ja kemian laitosrakennukseksi vuonna 

1843.1482 Kirjastolle rakennettiin laajat maanalaiset 

kokoelmatilat 2000-luvun alussa.1483 

Viiden tiedekunnan opetus ja kirjastot koottiin 

ydinkeskustan kiinteistöihin lähelle toisiaan. Valtio-

tieteellinen tiedekunta muutti Aleksanterinkadulta 

Unioninkadulle sairaalakäytöstä vapautuneisiin ti-

loihin, ja tiedekunnan kirjasto sijoittui arkkitehti 

Einari Teräsvirran biokemian laitoksen käyttöön 

suunnittelemaan taloon (Unioninkatu 35). Muuton 

hyötyjä olivat sijainti valtiotieteellisen tiedekunnan 

tilojen välittömässä läheisyydessä, lukutilojen lisäys, 

atk-luokka ja opiskelijoiden taukotila ala-aulassa.1484 

Teologinen tiedekunta puolestaan pääsi 1997 muut-

tamaan valtiotieteelliseltä tiedekunnalta vapautu-

neeseen Aleksanterinkatu 7 -taloon toimittuaan 25 

vuotta Eirassa Neitsytpolku 1:n teollisuuskiinteis-

tössä.1485 Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston 

muuttaessa 1981 Porthaniasta Fabianinkatu 24:n 

kiinteistöön tiloissa tehtiin vain pintaremontti. 

Perusteellisemman remontin jälkeen tiedekunnan 
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Oppimiskeskus kokoaa 
opiskelijapalveluja yhteen 

Vaikka keskustakampuksen tiedekunnissa näh-

tiin tärkeänä säilyttää erilliset tiedekuntakirjas-

tot, kampuksen yhteisiä palveluja lisäsi tuntuvasti 

Alek sandria-oppimiskeskuksen avaaminen Opis-

kelijakirjaston yhteyteen, vähällä käytöllä olleen 

rakennuksen (Fabianinkatu 28) tilalle.1497 Alkuaan 

vastustusta herättänyt aloite sisältyi kampuksen kir-

jastojen kehittämisohjelmaan. Mallia oli sovellettu 

jo vuosien ajan uusien kirjastojen rakentamisessa 

Britanniassa. Kuopion yliopistossa avattiin oppi-

miskeskus syyskuussa 19991498 ja Vaasan yliopis-

toon rakennettiin parhaillaan usean yliopistoyksi-

kön yhteistä oppimiskeskuskirjastoa, joka avattiin 

2001.1499 Terkon tiloissa järjestettiin lääketieteen 

opiskelijoille uudenlaisia mahdollisuuksia taitojen 

harjoitteluun.1500 

Oppimiskeskusten suunnittelussa haluttiin nos-

taa opiskelija keskiöön ja koota oppimista tukevat 

palvelut lähelle toisiaan. Yliopiston päätettyä vuonna 

2000 oppimiskeskuksen rakentamisesta keskus-

takampukselle tekninen osasto kutsui työryhmän 

dekaani Hannu Niemen johdolla laatimaan toimin-

nallista suunnitelmaa. Jäsenet edustivat yliopiston 

teknisen osaston lisäksi kaikkia niitä tahoja, joiden 

toimintoja ja käyttäjiä keskukseen oli sijoittumas-

sa.1501 Uuden palvelukonseptin suunnitteluun halut-

tiin kokemuksia parhaista oppimiskeskuksista.1502 

Britanniasta kutsuttiin Bathin yliopiston kirjaston-

johtaja Howard Nicholson esittelemään uuden kon-

septin toteutusta omassa yliopistossaan.1503 Tämän 

jälkeen dekaani Niemen johtama suunnitteluryhmä 

tutustui uusimpiin ja tunnetuimpiin oppimiskes-

kuksiin mutta myös Oxfordin yliopiston perintei-

siin kirjastoihin. Havainnot vahvistivat käsitystä 

mallin toimivuudesta, ja työ sai tiedekuntien tuen 

taakseen.1504 Tilaohjelman lisäksi valmisteltiin 

Humanistisen tiedekunnan toimintoja keski-

tettiin yliopiston päärakennuksen, Topelian (Unio-

ninkatu 38) ja Metsätalon (Unioninkatu 40) perus-

korjattuihin kiinteistöihin tilojen vapautuessa.1493 

Tiedekunnassa oli tuolloin 22 ainelaitosta, kaksi 

erillislaitosta ja 11 kirjastoyksikköä, joista osa lai-

tosryhmäkirjastoja. Tiedekunta asetti toiminta- ja 

taloussuunnitelmassaan 1995 tavoitteeksi koota 

kirjastot kiinteistöjen yhteisiksi talokirjastoiksi.1494 

Ensimmäisenä (1998) valmistuneeseen Kult-

tuurien tutkimuksen ja historian taloon (Topeliaan) 

muutti laitoksia kolmesta tiedekunnasta. Yhteisen 

kirjastotilan lisäksi taloon tuli yhteiskäyttöisiä ope-

tustiloja, seminaarihuoneita ja erilaisia toimitiloja 

sekä Unicafen opiskelijaravintola. Talossa työsken-

teli noin 200 henkilöä ja 1 600 pääaineopiskelijaa. 

Rakennuskokonaisuuden vanhin osa oli alkuaan 

rakennettu kantonistikouluksi 1820-luvulla, ja 

muutettiin 1832 venäläiseksi sotilassairaalaksi. Sen 

jälkeen kokonaisuuteen lisättiin useita lisärakennuk-

sia. Suomen itsenäistymisen jälkeen yliopistollisen 

keskussairaalan sisätautien osasto toimi korttelissa 

vuoteen 1995. Topeliaan vuosina 1998–2000 muut-

taneiden laitoskirjastojen kokoelmat järjestettiin 

aiemman laitoskirjastojaon mukaan.1495 

Humanistisen tiedekunnan kirjasto sai pe-

ruskorjatut, alkuaan Metsäkirjastolle rakennetut 

kirjastotilat käyttöönsä syyskuussa 2002. Talon 

kolmeen kerrokseen sijoittuivat entisen historial-

lis-kielitieteellisen kirjaston kokoelmat palveluineen 

sekä tiedekuntakirjaston hallinto ja johto. Kirjaston 

lukusalit kalusteineen ja valaisimineen säilytettiin 

rakennussuojelusyistä. Kellarikerroksessa oli sul-

jettua varastotilaa. Kirjaston atk-varustus oli mit-

tava verrattuna muihin keskustan kirjastoihin: 75 

kiinteää atk-työskentelypistettä ja langaton verkko 

kannettavien tietokoneiden käyttöä varten sekä 

atk-luokka.1496 Osa humanistisen tiedekunnan lai-

toksista ja kirjastoista jäi edelleen erillisiin tiloihin. 
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laitokset liitettiin kasvatustieteelliseen tiedekun-

taan, nimi muutettiin käyttäytymistieteelliseksi 

tiedekunnaksi. Suunniteltu oppimiskeskus tuli 

olemaan käyttäytymistieteiden yhteinen.1509 Arkki-

tehtiryhmä A6 Oy:n suunnitelma Campus Firmus 

voitti arkkitehtuurikilpailun. Uudisrakennuksesta 

tuli monitoimitalo; johon sijoittuivat tiedekunnan 

yhteiset palvelut, kuten opintotoimisto ja kanslia, 

atk-palvelut sekä kasvatustieteen ja psykologian 

yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus. Tiloja varattiin 

myös videoneuvotteluille, tiedekunnan yhteiselle 

atk-opetukselle sekä tutkijoille ja tutkimusryh-

mille. Opiskelijaravintolakin sijoitettiin taloon.1510 

Taustatukena suunnittelussa olivat oppimiskeskus 

Aleksandrian kokemukset. Uudisrakennus sai ni-

men Minerva, ja sen avajaisia vietettiin syyskuussa 

2005.1511

Minervan toiminnalliset muutokset eivät päätty-

neet avajaisiin. Tiedekunnan dekaani Patrik Scheini-

nin aloitteesta kirjaston keskellä olevaa avotilaa tuli 

kehittää agora-tyyppiseksi toiminnalliseksi tilaksi.1512 

Joitakin vuosia myöhemmin tästä agorasta luotiin 

suunnitelma palveluista, henkilömitoituksesta ja 

kustannusten kohdentamisesta, missä Opintoaineis-

tot verkossa-hankkeen (1999) tuloksia voitiin käyttää 

hyväksi.1505 Oppimiskeskus Aleksandria avattiin lo-

kakuussa 2003, jolloin opiskelijoiden käytettävissä 

oli 340 tietokonetta, joista osa pikakäytössä, ryh-

mätyö- ja opetustiloja ja atk-neuvontaa sekä opet-

tajien tukena opetusteknologiakeskus videoneuvot-

telutiloineen. Kiinnostusta oppimiskeskusmalliin 

osoitti muun muassa samana vuonna ilmestynyt 

Senaatti-kiinteistöjen julkaisu Verkko-opetus ja sen 

vaikutukset yliopistojen tiloihin: Oppimiskeskus 

(2003), jossa arvioitiin monipuolisesti kolmea esi-

merkkiä: Helsingin yliopiston, Kuopion ja Vaasan 

oppimiskeskuksia.1506 

Kasvatustieteiden opetus näytti jakaantuvan 

Viikkiin ja keskustaan Siltavuorenpenkereelle. 

Viikkiin suunniteltiin sijoitettavaksi kotitalous- ja 

käsityönopettajakoulutusta.1507 Tilasuunnittelun ede-

tessä osoittautui kuitenkin mahdolliseksi keskittää 

tiedekunnan opetus ja kirjastopalvelut Siltavuoren-

penkereelle.1508 Kun psykologian ja puhetieteiden 

Aleksandrian oppimis-
keskus avattiin keskusta-
kampuksella 2003. 
Oppimiskeskus tarjoaa 
tietokoneita, opiskelu-
tilaa, videoneuvottelutilaa 
ja neuvontaa. Kuvaaja: 
Veikko Somerpuro.  
kuvalähde: helsingin 
yliopisTo.
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Kirjasto ja oppimiskeskus Minerva (2005) rakennettiin Siltavuorenpenkereelle osaksi historiallista yliopisto-
aluetta. Etualalla vuonna 1906 käyttöön otettu arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelema fysiologian ra-
kennus, sen takana Minerva-rakennus, taustalla vuonna 1911 avattu Nyströmin suunnittelema punatiilinen 
fysiikan laitosrakennus ja oikealla sinertävä  Toivo ja Jussi Paatelan suunnittelema anatomian laitosrakennus 
(1928). kuvalähde: helsingin yliopisTo uni maTerial Bank.
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työvuosina laskien 1 700, josta lähes 1 300 oli ope-

tus- ja tutkimushenkilöstöä. Keskustakampuksen 

tiedekuntakirjastojen ja Opiskelijakirjaston käytössä 

oli tuolloin yhteensä 15 200 m², josta Siltavuoren-

penkereellä sijaitsevan käyttäytymistieteellisen kir-

jaston tilat käsittivät noin 2 200 m². Kokoelmien 

laajuus oli 38 000 hyllymetriä. Kirjastokäyntejä 

tilastoitiin vuosittain lähes 1,4 miljoonaa.1514 

Keskustakampuksen tiedekunnat olivat korosta-

neet omien kirjastojen ensisijaisuutta. Tiedekuntien 

johdolla oli keskeinen rooli punnittaessa kirjastoti-

lojen ja organisaation yhdistämismahdollisuuksia.1515 

professori Kirsti Longan johdolla verkko-opetuksen 

ja oppimisen kokeiluja mahdollistava Minerva-tori, 

joka toimi esimerkkinä niin kotimaisille kuin kan-

sainvälisille opetuksen kehittäjille.1513 

Uusi pääkirjasto kokoaa keskuskam-
puksen kirjastot saman katon alle 2012

Keskustakampuksella avautui 2000-luvulla mahdol-

lisuus kirjastotilojen yhdistämiseen. Yliopiston suu-

rimmalla kampuksella oli vuonna 2007 viisi tiede-

kuntaa ja yhteensä 22 400 opiskelijaa, henkilökuntaa 

Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekunnat, samoin kuin uusi pääkirjasto Kaisa-talossa ja 
Kansallis kirjasto sijaitsevat lähekkäin ydinkeskustassa ja kasvatustieteellinen tiedekunta Siltavuorenpen-
kereellä. Kuvassa ylhäällä oikealla yliopiston päärakennus, sen vieressä Kansalliskirjasto ja Topelia-kortteli. 
Topeliaa vastapäätä Kaisa-talo (Fabianinkatu 30), jonka vieressä Hirvi-kortteliin sijoittuvat Kielikeskuksen, 
Tutkijakollegion ja teologisen tiedekunnan tilat. Sisäkäytävä yhdistää Kaisa-talon Porthaniaan, jossa sijaitsee 
oikeustieteellinen tiedekunta. Porthaniaa vastapäätä Tiedekulma (aiemmin halintovirasto). Kuvaaja: Hannu 
Vallas. kuvalähde: helsingin yliopisTo, Tilakeskus.



330 | TiedeyhTeisön kumppanina

antaa mahdollisuus nuorille arkkitehdeille ja toimis-

toille. Kiinnostuksensa osoittaneista toimistoista kil-

pailuun valittiin kymmenen toimistoa referenssien 

perusteella ja kaksikymmentä arpomalla. Ennak-

koluuloton valintamalli tuotti tulosta, sillä kilpailun 

voittaja Anttinen Oiva Arkkitehdit oli arvottujen 

joukossa suunnitelmallaan Avaus.1520 Arkkitehtien 

kilpailuehdotusta kehitettiin toteutussuunnittelun 

aikana monella tavalla, mutta alkuperäinen ”kol-

mannen paikan” idea säilyi. Kaupunkikuvassa 

uudisrakennus sekä kunnioitti ympäristöään, että 

toi siihen uudenlaisia elementtejä. Toiminnalliseen 

suunnitteluun kirjasto osallistui useiden työryhmien 

voimin, ja arkkitehdit puolestaan tiloista käytyyn 

keskusteluun. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että 

uudisrakennuksesta tuli yliopistoyhteisön omaksi 

kokema, toimiva tilakokonaisuus. 

Riittävän suuren tilan löytymistä ydinkeskus-

tasta voi pitää onnenkantamoisena, vaikka siihen 

tarvittiinkin yliopiston tilakeskuksen määrätietoista 

työtä. Rakennushanke toteutui ennen yliopistoille 

kohdennettuja mittavia leikkauksia, eikä yliopisto 

rakennuttajana joutunut merkittävästi tinkimään 

kustannuksista. Talo myös suunniteltiin siinä määrin 

muunneltavaksi, että se on sallinut valmistumisensa 

jälkeen kirjastopalvelujen muutoksia estetiikan tai 

toiminnallisuuden kärsimättä.1521 Rakennusvaihe 

toteutettiin 2010–2012. Opiskelijakirjasto siirtyi 

rakentamisen ajaksi väistötiloihin viereiseen raken-

nukseen (Fabianinkatu 32).1522

Korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden 

kiinnostus yhteistyöhön lisääntyi uudistilojen suun-

nitteluvaiheessa; osa selvityksistä johti yhteistyöhön, 

osa taas vahvisti organisaatioiden omia ratkaisuja. 

Teatterikorkeakoulun, Svenska Handelshögskola-

nin ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastopalve-

lujen sijoittumista Kaisa-taloon selvitettiin, mut-

ta korkeakoulut päätyivät lopulta vahvistamaan 

omia kirjastojaan. Suomen Akatemian asiakkaille 

Konsistori teki elokuussa 2006 päätöksen keskus-

takampuksen kirjastojen kokoamisesta yhdeksi toi-

mintayksiköksi ja saman vuoden joulukuussa 2006 

päätöksen ostaa vakuutusyhtiö Varmalta Kiinteistö 

Oy Kaisaniemenkatu 5:n kaikki osakkeet. Yliopis-

ton omistuksessa oli jo entuudestaan 25 % yhtiön 

osakkeista, ja yliopiston Opiskelijakirjasto toimi 

kiinteistössä.1516 

Mahdollisuus rakentaa uudistilaa Helsingin 

ydinkeskustaan tiedekuntatilojen lähelle avasi uusia 

palvelumahdollisuuksia. Kirjastojen keskittämistä 

pohdittiin tiedekuntien henkilöstön, kirjastohenki-

löstön ja opiskelijoiden keskustelu- ja kuulemistilai-

suuksissa. Asiakaspalautteesta 2007 oli nähtävissä, 

ettei keskittämissuunnittelu saanut varauksetonta 

tukea asiakkailta, jotka arvostivat käyttämiensä 

kirjastojen kodikkuutta ja ystävällistä henkilökun-

taa. Suuren kirjaston pelättiin hävittävän tärkeitä 

tiedekuntakirjastojen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Myös laitosten opettajakunta oli huolissaan palve-

lujensa huononemisesta.1517 

Konsistori teki huhtikuussa 2007 päätöksen 

keskittää Helsingin yliopiston keskustakampuk-

sen kirjastotilat kiinteistöihin Kaisaniemenkatu 

5 (Kaisa-talo) ja Siltavuorenpenger 20 (Minerva). 

Yhteiskirjaston lisäksi laitoksilla olisi tarvittavat kä-

sikirjakokoelmat.1518 Tavoitteena oli luoda monimuo-

toiset, joustavat ja muunneltavat tilat. Kirjastojen 

yhdistämisen katsottiin lisäävän mahdollisuuksia 

pitkiin aukioloihin ja tieteiden väliseen vuorovai-

kutukseen sekä luku-, työskentely- ja ryhmätyö-

paikkojen joustavaan käyttöön.1519 Keskittämisen 

seurauksena vapautuvia kirjastotiloja voitiin ottaa 

opetustilakäyttöön. Yliopiston toimitilaohjelman ta-

voitteena oli keskittää toimintoja ydinkiinteistöihin 

ja luopua ns. puskurikiinteistöistä. 

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin heinäkuusta 

lokakuun loppuun 2007. Yliopiston tekninen osasto 

käytti valinnassa uudenlaista mallia, jolla haluttiin 
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Asiakaskerroksia taloon tuli yhdeksän, joihin sijoi-

tettiin noin 1,5 miljoonaa julkaisua ja 1 100 työsken-

telypaikkaa. Taloon sijoittui yhteistyökumppaneiden 

toimintoja, kuten American Resource Center ARC1526, 

Tilastokeskuksen palvelupiste1527, EU-tietokeskus ja 

Gaudeamuksen kirjakahvila. Oppimiskeskus Alek-

sandrian ja uudisrakennuksen toiminnot sovitettiin 

yhteen ja tiloissa liikkuminen tehtiin joustavaksi. 

Kirjaston ja Porthanian välille Hirvikortteliin ra-

kennettiin sisäkäytävä, mikä toi oikeustieteellisen 

ja Vuorikatu 3:n kiinteistöön muuttaneen teologisen 

tiedekunnan ”tohvelietäisyydelle” kirjastosta.1528 Hu-

manistisen tiedekunnan keskeiset tilat ovat kadun 

vastakkaisella puolella. Valtiotieteellisen tiedekun-

nan tilat olivat hieman kauempana Unioninkadun 

varrella. 

tarjottavat kirjastopalvelut ja kokoelmat integroi-

tiin keskustakampuksen kirjastoon, sen sijaan ope-

tusministeriön kirjasto jäi ministeriön yhteyteen. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto-

kokoelmista Suomalais-ugrilaisen seuran kirjasto 

liitettiin osaksi keskustakampuksen kirjastoa.1523 

Lisäksi Saksalaisen kirjaston aloitteesta selvitettiin 

mahdollisuutta siirtää kirjasto yliopiston hallintaan 

ja rahoitettavaksi, mutta riittävää yhteisymmärrys-

tä ei löytynyt. Opetusministeriö myönsi Helsingin 

yliopistolle rahoitusta hallintorajat ylittävän kirjas-

toyhteistyön selvittämiseen.1524 

Uudisrakennuksen nimeksi valittiin nimikil-

pailun tuloksena Kaisa-talo.1525 Rakennushank-

keen laajuus oli huomattavasti suurempi kuin kol-

mella muulla kampuksella, yhteensä noin 24 000 

m², josta kirjastotoimintaan varattiin 17 000 m². 

Kaisatalossa / Helsingin yliopiston pääkirjastossa on tarjolla yli 1000 työskentelypaikkaa. Tarjolla on erilaisia 
näkymiä, ryhmätyötiloja, työ-, keinu- ja nojatuoleja. Kuvaaja: Jussi Männistö. kuvalähde: helsingin yliopis-
Ton kirjasTo.
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Kokoomateos Kaisa-talo, Kajsahuset, Kaisa House 

avaa rakentamisen tavoitteita ja vaiheita, talon käyt-

töön ottoa ja sen tarjoamia palveluja ja kokoelmia.1531 

Kansainvälinen kiinnostus on kohdistunut muun 

muassa uudistilojen toiminnallisuuden arviointiin 

ja kirjastotilan suomiin mahdollisuuksiin tulevai-

suuden tieteellisenä palvelukeskuksena.1532 

Kirjastojen tilamäärien 
muutokset vuosina 1995–
2019 
Kirjastotilojen määrä oli suurimmillaan 2000-luvun 

alkaessa, jolloin Helsingin yliopiston kirjastoilla oli 

käytössään yhteensä yli 64 000 m², josta HYK:n 

käytössä oli jonkin verran vähemmän tilaa, kuin 

yliopiston muilla kirjastoilla, laitoskirjastot mukaan 

luettuina. 

Kirjastojen käytössä olevat tilat lisääntyivät 

aluksi Meilahden ja Viikin uudisrakennuksissa 

mutta alkoivat vakiintumisen myötä vähentyä. 

Kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä toi kir-

jaston palvelumuotoiluhankkeen valinta yhdeksi 

neljästä yliopiston World Design Capital 2012 teema-

vuoden hankkeista. Kirjastolla oli mahdollisuus asi-

antuntijatuella ja yhdessä opiskelijaryhmien kanssa 

kehittää asiakaspalvelua, viestintää, sähköisiä pal-

veluja ja työskentelyä uusissa tiloissa. Palvelumuo-

toilu auttoi näkemään asiakkaiden tarpeet uudesta 

näkökulmasta, kun niitä tyypiteltiin pesiytyjien, 

piipahtajien,penkojienjapalveltavienprofiileiksi.1529 

Opiskelijoiden viihtyvyyttä kirjastossa haluttiin li-

sätä paitsi monimuotoisilla työskentelypaikoilla ja 

ryhmätyötiloilla myös varaamalla heille oma keit-

tiö- ja taukotila julkisen kahvilan lisäksi. Ylimpään 

kerrokseen tuli avoimesti käytettävä terassi.  

Rehtorin päätöksellä kirjaston viralliseksi ni-

meksi tuli Helsingin yliopiston pääkirjasto.1530 Arki-

kielessä käytössä oli muitakin, kuten Kaisa-kirjasto. 

Keskustakampuksen kymmenen palveluyksikköä, 

Opiskelijakirjasto ja keskitettyjen palvelujen yksiköt 

muuttivat saman katon alle kesällä 2012. Kirjasto 

avajaisjuhlallisuuksia vietettiin syyskuussa 2012. 

Taulukko 17. Kirjastojen toimintatilat (m²)

Yksikkö 1995 2000 2005 2010 2016 2019

HYK/Kansalliskirjasto 22 800 31 000 24 900 24 900 24 750 24 750

Keskustakampus 11 550 14 151 15 223 15 177

Kumpulan kampus 5 416 2 428 2 879 2 814

Meilahden kampus 3 742 5 837 5 170 4 709

Viikin kampus 3 554 7 581 5 044 4 391

HULib yhteensä 24 262 29 997 28 316 27 091 25 027 22 128

HY-lait 4 561 3 311        

Kaikki yhteensä 51 623 64 308 53 216 51 991 49 777 46 878

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

Vuosien 1995–2005 tilastoissa ”kampusten” (HULibin) lukuun on sisällytetty kaikki ne kirjastot, jotka sittemmin liitet-
tiin Helsingin yliopiston kirjastoon. HY-lait -ryhmä on erikseen, koska siihen kuuluneita kirjastoja ei voi eritellä. Vuosina 
2016–2019 Helsingin yliopiston kirjaston tilat on ilmoitettu kokonaislukuna.
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poistamalla vanhempaa tai vähäisellä käytöllä ollut-

ta kirjallisuutta sekä sellaisia painettuja aineistoja, 

joista voitiin hankkia käyttöön digitaalisia versioita.  

Kaikissa neljässä kampuskirjastossa kokoel-

matiloja sekä muutettiin luku- ja opiskelutiloiksi, 

että luovutettiin kampusten muiden toimijoiden 

käyttöön. Kumpulan kirjasto luovutti osan tilois-

taan tiedekunnan hallinnon käyttöön 2014, mis-

sä yhteydessä kirjastoa muutettiin palvelemaan 

oppimiskeskuksena.1534 Käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan Minerva-kirjaston kokoelmat siirrettiin 

2015 Kaisa-taloon ja lisättiin käyttäytymistieteiden 

oppimiskeskukseen työskentelypaikkoja.1535 Mei-

lahden kampuskirjastoa uudistettiin 2017 Terkko 

Health Hubiksi, jossa on opiskelutilojen lisäksi tilaa 

terveysalan yrityksille.1536 Viikin kampuskirjastossa 

on useana vuonna tehty muutoksia, ja tilaa kirjastol-

ta on siirtynyt muiden toimijoiden käyttöön. 

Helsingin yliopiston kirjastotilojen kehitys 

on osa yliopiston määrätietoista tilasuunnittelua 

1990–2000-luvuilla mutta myös osa kansainvälistä 

kirjastopalvelujen muutostrendiä. Professori J. P. 

Roosin kirjoitus Paradise lost (1992) toimi silmien 

avaajana ensimmäisissä kampuskirjastopohdinnois-

sa. Hänen kuvaamansa Helsingin yliopiston ahtaat 

ja huonosti ilmastoidut lukukopit ovat vaihtuneet 

avariin ja valoisiin kirjastotiloihin, joissa lukupöy-

dän lisäksi voi valita nojatuolin, kiikkustuolin taikka 

halutessaan työskennellä lattiallakin sen lisäksi, 

että kirjaston aineistoja voi käyttää verkossa.1537 Par-

haimmillaan kirjastotilat toimivat yliopistoyhteisön 

tiedon löytämisen, tuen, työskentelyn ja luovan koh-

taamisen muuttuvana ympäristönä.

Kumpulan kampuksella kirjastotilojen määrä sen 

sijaan puolittui tiedekirjaston rakentamisen yh-

teydessä. Taustalla oli kokoelmien yhdistäminen 

mutta myös Luonnontieteiden kirjaston kokoelmien 

pääosan siirtäminen Viikin tiedekirjastoon, mikä 

näkyy siellä tilamäärän kasvuna. Viikin kampuk-

sella kirjastotilojen kokonaismäärä pieneni, kun 

yhdistettyjen kirjastojen päällekkäisiä aineistoja 

karsittiin ja etävarastoista luovuttiin. Myös Mei-

lahdessa kirjastotilat tiivistyivät, kun laitos- ja 

klinikkakirjastoja yhdistettiin Terkon rakennuk-

seen. Keskustakampuksella tilamäärä kasvoi vielä 

Kaisa-taloon rakennetussa kampuskirjastossa, sillä 

kirjastotoimintaan varattiin noin 17 000 m². Tämän 

jälkeen kirjastotilojen kokonaismäärässä on tilasto-

tiedon mukaan tapahtunut tuntuva lasku. 

Myös kokoelmatilat ja avokokoelmat ovat supis-

tuneet tuntuvasti 2010-luvulla. Kirjastojen käytössä 

oli vuonna 2005 86 000 hyllymetriä, joista avoko-

koelmissa lähes 60 000 hyllymetriä. Vuonna 2016 

kokoelmatila oli supistunut 52 000 hyllymetriin, 

joista avokokoelmatilaa oli 44 000 hm. Tämän jäl-

keen kokoelmatila on vähentynyt edelleen.1533 

Pääkirjaston avaaminen 2012 merkitsi noin 15 

vuotta jatkuneen kirjastojen uudistilaohjelman lop-

puun saattamista. Voisi odottaa, että sitä seurasi 

vakiintuneen toiminnan aika. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Muuntelun mahdollisuuksia tarjonneet uu-

disrakennukset joutuivat lähes välittömästi muun-

telun ja tilojen tiivistämisen kohteiksi. Taustalla oli 

valtion ja yliopiston talouden kiristyminen, mikä 

pakotti tilakustannusten vähentämiseen kautta 

yliopiston. Erityisesti kokoelmatiloja vähennettiin 
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Helsingin yliopiston pääkirjasto.  
Kuvaaja: Mika Huisman 2012.  
kuvalähde: helsingin yliopisTo, Tilakeskus.
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lamavuodet. Kriisikausia ovat seuranneet kiihkeän 

toimeliaisuuden vuodet, jolloin rakenteita on muu-

tettu tai ainakin pyritty muuttamaan, ja uusia tie-

don tuottamisen ja jakamisen välineitä on otettu 

käyttöön. 

Tiedekuntiin luodaan laitos- 
ja seminaarikirjastoja
Tieteellisen opetuksen ja tutkimuksen tietoympäris-

tö Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa rakentui 

kaikkia tieteenaloja palvelevan Yleisen kirjaston (ny-

kyisen Kansalliskirjaston), professorien kotikirjas-

tojen ja tieteellisten seurojen käynnistämien kirjas-

tojen sekä opiskelijoita palvelevan, 1858 perustetun 

Ylioppilaskunnan kirjaston varaan. Laitoskirjastoja 

alkoi syntyä Yleisen kirjaston rinnalle sen jälkeen, 

kun yliopisto vuonna 1828 siirrettiin Turusta maan 

uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin tulipalon tuhot-

tua Turun Akatemian rakennukset ja kokoelmat. 

Poikkeuksena oli tähtitieteellinen observatorio kir-

jastoineen, joka säilyi palossa. Erityisesti luonnon-

tieteiden, sittemmin lääketieteen alojen voimistuva 

erikoistuminen vaati siinä määrin kansainvälisen 

Tutkimuksen kohteena on kehityskaari, joka johti 

1800-luvulta alkaen professorien toimesta luotujen 

laitos- ja seminaarikirjastojen ammatillistumiseen 

toisen maailmansodan jälkeen ja yhdistymiseen 

Helsingin yliopiston kirjastoksi 2010-luvulla. 

Helsingin yliopiston piirissä toimivan Kansal-

liskirjaston historiasta (1640–2010) on julkaistu 

erillinen tutkimus, eikä se ole tämän tutkimuksen 

kohteena muutoin kuin niiltä osin, joissa tiedekun-

tien kirjastojen ja aiemmin yliopiston pääkirjasto-

na toimineen Kansalliskirjaston vaiheet linkittyvät 

toisiinsa. 

Venäjän valloitettua Suomen vuonna 1809 Turun 

Akatemiasta tuli Keisarillinen Aleksanterin yliopis-

to. Maan ainoana korkeimpia virkamiehiä koulutta-

vana instituutiona yliopisto toimi 1900-luvun alku-

puolelle saakka. Nimi vaihtui Helsingin yliopistoksi 

1919 pari vuotta Suomen itsenäistymisen jälkeen.

Yliopiston kirjastolaitoksen historia on sidok-

sissa yliopiston ja yhteiskunnan vaiheisiin. Kasvun 

ja laajenemisen vuodet ovat toistuvasti törmänneet 

kriiseihin, joihin kuuluivat ensimmäinen ja toinen 

maailmansota taikka talouden romahdukset, kuten 

maan itsenäistymisen ja sisällissodan synnyttämä 

talousahdinko, 1930-luvun pula-aika ja 1990-luvun 

Tiivistelmä



336 | TiedeyhTeisön kumppanina

Vuosisadan alussa maatalous- ja metsätieteet 

siirrettiin opistotasolta yliopistoon. Nämä tieteenalat 

yhdistyivät tiedekunnaksi vuonna 1924, seitsemän 

vuotta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Maatalo-

us-metsätieteellinen tiedekunta vakiinnutti kirjas-

topalvelunsa 1930. Toisen maailmansodan jälkeen 

perustettiin valtiotieteellinen tiedekunta ja sille se-

minaarikirjasto. Myös kasvatustieteellisen tiedekun-

nan ja tiedekuntakirjaston alkuvaiheet ulottuvat 

1950-luvulle. 

Suomeen perustettiin vuosina 1908–1920 nel-

jä uutta korkeakoulua kirjastoineen (Teknillinen 

korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu, Åbo 

Akademi ja Turun yliopisto). Teknillinen korkea-

koulu oli toiminut alan opistona jo 1840-luvulta 

saakka. Vuosina 1958–1993 perustettiin maan eri 

puolille yhteensä 15 yliopistoa. Taustalla oli yhteis-

kunnallinen murros ja suurten ikäluokkien luoma 

koulutuspaikkojen tarve. Sittemmin uusia yliopistoja 

on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Ammatillistuvat kirjastot
Toisen maailmansodan jälkeen tieteellisiä vaikut-

teita saatiin enenevästi anglosaksisesta maailmas-

ta. Tieteen kieli alkoi vaihtua saksasta englanniksi, 

mikä näkyi yliopistokirjastojen kokoelmissa. Kir-

jastotyön ammatillistuminen alkoi tiedekuntien 

kirjastoissa 1930-luvulla, kun maatalous-metsä-

tieteellinen tiedekunta palkkasi ensimmäisen pää-

toimisen amanuenssin ja silloiseen historiallis-kie-

litieteelliseen kirjastoon perustettiin ensimmäinen 

kirjastonhoitajan virka. Kirjastoammatillisen hen-

kilökunnan yleistyminen muissa tiedekunnissa vei 

tämän jälkeen vielä neljännesvuosisadan. 

Ammatillistumisen taustalla oli sekä julkai-

sumäärien että käyttäjäkunnan nopea lisäänty-

minen, mikä edellytti päätoimisen henkilöstön 

saamista kirjastoihin. Mahdollisuuden tähän loi 

kehityksen seuraamista, ettei silloinen yliopiston 

Yleinen kirjasto pystynyt vastaamaan haasteeseen 

joutuessaan keskittymään palossa tuhoutuneiden 

kokoelmien uudelleen luomiseen. Luonnontieteiden 

professorit alkoivat 1850-luvulta lähtien raportoida 

yliopiston johdolle alansa keskeisten tieteellisten 

lehtien ja hakuteosten tilaamisesta laitosten omaan 

käyttöön. Vastaavanlainen laitoskirjastojen kehitys 

oli käynnissä Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa, 

joista tieteelliset vaikutteet saatiin. Monista suoma-

laisista laitoskirjastoista kehittyi alojensa erikoiskir-

jastoja, jotka säilyttivät asemansa aina 1990-luvulle 

saakka. 

Uudistuvan opetuksen tueksi alettiin 1880-lu-

vulta alkaen perustaa humanististen alojen se-

minaarikirjastoja. Ensimmäisiä toimijoita olivat 

kielitieteiden nuoret professorit, jotka omaksuivat 

opetukseensa saksalaisen Humboldt-yliopiston se-

minaarimallin samoihin aikoihin kuin ensimmäiset 

amerikkalaiset yliopistot. Toisin kuin luonnon- ja 

lääketieteellisistä laitoskirjastoista, seminaarikir-

jastojen perustamis- ja ylläpitorahoituksesta tehtiin 

viralliset päätökset. Konsistori pyysi keisarilliselta 

yliopiston kanslerilta luvan rahoittaa ensimmäi-

set seminaarikirjastot. Sittemmin konsistori teki 

päätökset itsenäisesti. Teologiseen tiedekuntaan ja 

lainopilliseen tiedekuntaan perustettiin seminaa-

rikirjastot vuosisadan alussa, joten kaikki Turun 

Akatemiasta periytyvät tiedekunnat loivat omia 

kirjastopalveluja jo Keisarillisen Aleksanterin yli-

opiston kaudella. Seminaarikirjastojen organisointi 

kertoo luonnontieteellisiä laitoskirjastoja systemaat-

tisemmasta toiminnasta; tiedekunnat määräsivät 

seminaarikirjastoille professoriesimiehen ja yleensä 

opettajakunnasta sivutoimisen kirjastonhoitajan, 

jonka tuli hoitaa käytännön tehtävät. Kirjastoja kos-

keva raportointi yliopiston toimintakertomuksiin 

vakiintui. 
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keskuskirjastona, Maatalouskirjasto, Metsäkirjasto 

ja Lääketieteellinen keskuskirjasto. 

Helsingin yliopiston kirjastolaitos näytti olevan 

voimakkaan muutoksen kynnyksellä. Kirjastojen 

yhdistämisen sijasta seurasi kuitenkin tiedekuntien 

kirjastojen ja kansalliskirjastotehtävistä vastaavan 

pääkirjaston voimistuva eriytyminen ja suhteiden 

polarisoituminen. Opetusministeriö luopui erilli-

sen kansalliskirjaston suunnitelmasta. Pääkirjaston 

(silloisen Helsingin yliopiston kirjaston) kehittämis-

toimet suuntautuivat valtakunnallisten palvelujen 

luomiseen, mikä osaltaan vahvisti maan yliopis-

tokirjastojen yhteistyötä. Tiedekuntien kirjastot 

puolestaan tukeutuivat entistä tiiviimmin omaan 

tiedekuntaansa.  

Tiedekuntien omistusoikeus 
kirjastoihinsa
Polarisaation taustalla olivat tiedekunta- ja laitos-

kirjastojen perusarvostukset. Professorien perusta-

milla tiedekunta- ja laitoskirjastoilla oli vahva sidos 

taustaansa. Vielä senkin jälkeen, kun kirjastotyö oli 

siirtynyt päätoimisen kirjastoammatillisen henki-

löstön hoidettavaksi, professorit osallistuivat kirjas-

tojen johtamiseen. Professorien esimiesvastuu jatkui 

aina 1990-luvun alkuun, jolloin esimiesjärjestelmäs-

tä luovuttiin osana laajempaa yliopistohallinnon 

uudistusta. Vastuu tiedekuntakirjastojen johtami-

sesta siirtyi tuolloin kirjastonjohtajille, joiden tueksi 

perustettiin professorien johtamat kirjastoneuvotte-

lukunnat. Helsingin yliopiston tiedekuntakirjastojen 

esimiestehtävissä ja keskeisten luottamuselinten 

puheenjohtajina toimi lähes 100 professoria, osa 

varsin kauan, jopa kymmeniä vuosia. Yliopistotason 

kirjastotoimikunnan jäseninä toimi 39 professo-

ria vuosina 1971–2009, monet useiden kolmivuo-

tiskausien ajan. Paitsi pysyviin luottamuselimiin 

korkeakoulusuunnittelu ja yliopistojen voimavaroja 

koskeva lainsäädäntö 1960–1970-luvuilla. Opettaja-

kunnan sivutoimisesti hoitamat Helsingin yliopiston 

seminaarikirjastot saivat 1960-luvun alussa päätoi-

miset kirjastonhoitajat, joilta edellytettiin akateemi-

sen koulutuksen lisäksi perehtymistä kirjastotyö-

hön. Seminaarikirjastoista tuli tiedekuntakirjastoja. 

Tiedeseurojen kokoelmien pohjalle 1966 perustettu 

Lääketieteellinen keskuskirjasto toimi mallina am-

matillisesti hoidetuille keskuskirjastoille. 

Ensimmäinen kokonaiskartoitus Helsingin 

yliopiston kirjastolaitoksesta tehtiin vuonna 1969. 

Vastuu kirjastopalveluista haluttiin sitoa tiedekun-

tiin: jokaisella tiedekunnalla tuli olla laitoskirjastoja 

koordinoiva tiedekuntakirjasto. Sellainen puuttui 

suurimmista tiedekunnista, joiden kirjastopalvelut 

nojasivat lukuisaan joukkoon erikoistuneita laitos-

kirjastoja. Yliopiston konsistori nimitti 1970-luvun 

alussa kirjastolaitoksen kehittämistä koordinoivan 

kirjastotoimikunnan, jolla tuli olemaan merkittävä 

rooli toimikautensa (1971–2009) aikana. 

1970-luku oli voimakkaan kirjastosuunnittelun 

kautta niin kansallisesti kuin Helsingin yliopistossa. 

Pohjoismaisten ja saksalaisten yliopistokirjastojen 

rakenteellista kehitystä seurattiin valppaasti. Ful-

bright-stipendiaatteina Yhdysvalloissa opiskelleet 

kirjastoammattilaiset toivat uusia avauksia suun-

nitteluun. Esille nousi ajatus erillisestä opetusmi-

nisteriön alaisesta kansalliskirjastosta, johon siir-

rettäisiin kansalliset tehtävät yliopiston silloisesta 

pääkirjastosta. Helsingin yliopiston koko muu kir-

jastolaitos yhdistettäisiin yhteen organisaatioon. 

Kirjastohenkilöstön määrä lisääntyi, ja alan kor-

keakoulutus alkoi Tampereen yliopistossa. Myös 

tietotekniikan soveltamista kirjastotyöhön alettiin 

suunnitella kansallisella tasolla. Kymmenen keskus-

kirjastoa vakinaistettiin alojensa palvelukeskuksina; 

Helsingin yliopistoon näistä kuuluivat HYK (Helsin-

gin yliopiston kirjasto 1919–2005) humanistisena 
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Tietoympäristön murros 
muutosvoimana
Kirjastopalvelujen laaja-alainen muutos alkoi tie-

totekniikan käyttöönotosta ja sen edellyttämästä 

prosessien yhtenäistämisestä. Suomalaiset yliopis-

tokirjastot ottivat 1990-luvun alkuvuosina käyttöön 

yhteisen tietoteknisen kirjastojärjestelmän, mikä 

edellytti muun muassa luetteloinnin yhtenäistämis-

tä. Yliopistokirjastojen yhteistyön vahvistuminen 

johti seuraavaan askeleeseen jo saman vuosikym-

menen lopulla: e-julkaisujen lisensseistä neuvottele-

vaan kansalliseen konsortioon ja palveluyksikköön. 

Opetusministeriö keskitti vastuun maan kirjasto-

verkon tarvitsemista järjestelmäpalveluista kansal-

liskirjastona toimivalle silloiselle Helsingin yliopis-

ton pääkirjastolle. Kun kansalliset vastuutehtävät 

edelleen laajenivat koskemaan yliopistokirjastojen 

lisäksi maan koko kirjastoverkkoa, kirjaston nimi 

muutettiin 2006 Kansalliskirjastoksi. Hallinnol-

lisesti kirjasto jäi Helsingin yliopiston yhteyteen.

Tiedekuntien hallinnoima kirjastoverkosto ke-

hittyi vuosikymmenten kuluessa kokoelmiltaan, 

henkilöstöltään ja voimavaroiltaan suureksi ko-

konaisuudeksi: kokoelmiin kuului 2,7 miljoonaa 

nidettä (2000), henkilöstön määrä oli 240 (2000) 

ja toimintamenot 18 miljoonaa euroa (2005). Hu-

manististen alojen tutkijat ja opiskelijat tukeutuivat 

omien kirjastojensa ohella pääkirjaston laajoihin 

kokoelmiin. Sen sijaan luonnon- ja lääketieteiden 

sekä maatalous- ja metsätieteiden kirjastopalveluista 

vastasivat niiden omat kirjastot. 

Tiedekuntien kirjastoverkoston murros alkoi 

1990-luvulla yliopistoa koskevien kriisien kautta. 

Suomen ajautuminen talouslamaan leikkasi voima-

varoja. Samaan aikaan valtionhallinnossa otettiin 

käyttöön tulosjohtamisen malli. Koko yliopiston 

toiminnan arviointi liitti kirjastot yliopiston ra-

kenteelliseen kehittämisohjelmaan, joka koski sekä 

professorikunta osallistui puheenjohtajina ja jäse-

ninä lukuisiin määräaikaisiin asiantuntijaelimiin. 

Muun opettajakunnan tai opiskelijoiden osuus luot-

tamuselimissä oli merkittävästi professorien määrää 

niukempi. Traditio jatkuu, sillä professorit ovat yhä 

hyvin edustettuina uuden Helsingin yliopiston kir-

jaston johtokunnassa ja neuvottelukunnissa. 

Kokoelmien katsottiin olevan joko laitoksen tai 

tiedekunnan omaisuutta. Akateeminen henkilös-

tö päätti kirjallisuuden hankinnoista, jotka tiede-

kunnat ja laitokset rahoittivat niille myönnetyillä 

varoilla. Käyttöä säädeltiin niin, että yleensä vain 

omaan laitokseen tai tiedekuntaan kuuluvilla oli 

oikeus käyttää kokoelmia. Keskeinen periaate oli, 

että kirjastotilat sijaitsivat lähellä käyttäjiä, ”toh-

velietäisyydellä”. Tämä mahdollisti epämuodollisen 

toimintakulttuurin ja kokoelmien avoimuuden eri-

tyisesti opetushenkilökunnalle, jolla oli huomatta-

vasti suuremmat oikeudet käyttää kirjastoa ja laina-

ta aineistoa kotiin kuin opiskelijoilla. Lähikirjastot 

toimivat myös oman yhteisön sosiaalisen kohtaami-

sen tiloina, joista ei haluttu luopua edes silloin, kun 

kirjaston kuuluminen laajempaan kokonaisuuteen 

olisi taannut paremmat kokoelmat. Kirjastotiloista 

muodostui identiteettitiloja ja rajatun käyttäjäkun-

nan erillisiä soluja, joiden sisällä voitiin luoda omat 

säännöt. 

Kirjastoa hoitava sivu- tai päätoiminen henkilös-

tö oli osa laitoksen tai tiedekunnan työyhteisöä, sen 

epävirallisia ja virallisia verkostoja. Tämä kävi sel-

keästi ilmi kirjastojen organisaatiomuutoksia suun-

niteltaessa. Tiedekunnat huomauttivat, että vain 

niillä oli säädöksissä määrätty oikeus päättää kirjas-

tohenkilökunnastaan. Läheisyysperiaate näyttää toi-

mineen useasti myös kirjastonhoitajanimityksissä. 
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kehittämistarpeista. Arvioinnin mukaan valtakun-

nalliset kirjastopalvelut tuli selkeämmin erottaa 

Helsingin yliopiston kirjastopalveluista. Tiedekun-

tien hallinnoimien kirjastopalvelujen koordinoi-

vaa johtamista tuli vahvistaa; sitä edellyttivät di-

gitaalisen kirjaston kehittäminen, rahoitusmallien 

muutokset ja uudet osaamistarpeet samoin kuin 

henkilöstörakenteen uudistaminen suurten ikäluok-

kien eläköityessä. Yliopisto perusti vuonna 2002 

koordinoinnista vastaavan kehittämisjohtajan viran, 

jonka pohjalta sittemmin muodostettiin ylikirjaston-

hoitajan virka vuonna 2010 aloittaneeseen Helsingin 

yliopiston kirjastoon. 

Kirjasto- ja tietopalvelujen itsenäistyminen yh-

deksi organisaatioksi ei edennyt suoraviivaisesti, 

vaan tiedeyhteisöä jakavat näkemyserot vaativat lu-

kuisia selvityksiä ja lausuntoja, jatkuvaa keskustelua 

sekä äänestyspäätöksiä. Koko Helsingin yliopistoa 

palvelevan kirjaston perustaminen 2010 edellyt-

ti yliopiston ja tiedekuntien johdon sitoutumista 

muutokseen.   

Toiminta- ja tietoympäristön muuttuessa tarve 

keskittää kirjastoja on nähtävissä Suomen kaikissa 

yliopistoissa. Tiedekunta-, osasto- ja laitoskirjas-

tomalli ei rajoittunut vain vanhoihin yliopistoihin, 

vaan myös useimmissa 1900-luvulla perustetuissa 

yliopistoissa syntyi huomattava määrä laitoskirjas-

toja. 1990-luvun alussa yliopistoja oli 21 ja niissä 

toimivien kirjastoyksiköiden kokonaismäärä oli noin 

460. Vuosikymmentä myöhemmin määrä oli puo-

littunut, mihin osaltaan vaikutti kirjastoautomaa-

tion yleistyminen. Keskittäminen voimistui edel-

leen 2000–2010-luvuilla, jolloin maan 21 yliopistoa 

koottiin 15 yliopistoksi. Niiden kirjastopalvelut on 

keskitetty vajaaseen 40 palveluyksikköön. 

Rakenteelliset muutokset Helsingin yliopiston 

kirjastolaitoksessa ovat selkeyttäneet kirjastopal-

velujen roolia koko yliopistoyhteisön tieto- ja tut-

kimuspalvelujen tuottajana. Kirjastolla on vastuu 

organisaatioita, että tiloja. Yliopisto nimitti ensim-

mäisen vararehtorin johtamaan kirjastotoimikun-

taa, jonka painopiste siirtyi kirjastojen strategiseen 

kehittämiseen. Laaja uudisrakentaminen käynnistyi, 

ja yliopiston päätös sijoittaa toisilleen läheiset tie-

teenalat neljälle pääkampukselle sysäsi liikkeelle 

myös kampuskirjastokehityksen. Tietotekniikan 

käyttöönotto toi kokoelmat kaikkien näkyville, 

jolloin niitä oli mahdollista keskittää. Tieteellisten 

julkaisujen digitalisoituminen edellytti henkilöstön 

osaamisen yhdistämistä kampuskirjastoon. Vuosina 

1998–2001 luotiin Meilahteen lääketieteitä, Viikin 

kampukselle soveltavia luonnontieteitä ja Kumpulan 

kampukselle ns. kovia luonnontieteitä palvelevat 

kampuskirjastot. Kirjastoille nimitettiin johtokun-

nat ja johtajat. Hallinnollisesti ne olivat kampuksilla 

sijaitsevien tiedekuntien alaisia. Helsingin ydin-

keskustaan sijoittuivat humanistinen, teologinen, 

oikeus- ja valtiotieteellinen sekä kasvatustieteellinen 

tiedekunta kirjastoineen sekä näitä tiedekuntia pal-

veleva opiskelijakirjasto, joka oli toiminut vuodesta 

1997 alkaen yliopiston erillislaitoksena. Keskusta-

kampuksen kirjastot yhdistettiin kampuskirjastoksi 

kymmenen vuotta myöhemmin kuin muut kolme 

kampuskirjastoa.

Helsingin yliopiston 
kirjastoksi 2010
Esitys kirjastolaitoksen yhdistämisestä 1970-luvulla 

johti sisäiseen polarisaatioon. Yhdistäminen toteutui 

2010, kun yliopisto perusti uuden Helsingin yliopis-

ton kirjaston. Siihen kuuluivat neljä kampuskirjastoa 

ja sisäisten keskitettyjen palvelujen yksikkö. 

Uuden organisaation taustalla oli digitaalisen 

tietomurroksen vaatima suunnittelutyö, joka oli 

käynnistynyt kansainvälisen vertaisarvioinnin vuo-

sina 2000 ja 2004 esiin nostamista kirjastolaitoksen 
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Kirjasto ei vain hae vaikutteita, vaan on aktiivinen 

toimija kansainvälisessä yhteistyössä ja kehittämis-

hankkeissa. Viimeisten kolmenkymmenen vuoden 

aikana professorien luomat kirjastot ovat kokeneet 

monitahoisen muodonmuutoksen, joka koskee tie-

toaineistoja ja palveluja, organisaatiota, henkilös-

töä ja tiloja. Kirjaston perustehtävä tutkimuksen 

ja oppimisen kumppanina sen sijaan on ennallaan.

toimintansa tuloksellisuudesta sekä digitaalisen 

tietoympäristön muutosten ennakoinnista ja tar-

vittavan asiantuntijuuden kehittämisestä. Palveluke-

hitystä ohjaavat Helsingin yliopiston tavoitteet, joita 

tuetaan tutkimuksen ja oppimisen sekä avoimen 

julkaisemisen ja datanhallinnan palveluilla. 

Helsingin yliopiston kirjaston rooli kansalli-

sena ja kansainvälisenä toimijana on vahvistunut. 
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det ekonomiska trångmålet efter landets självstän-

dighet och inbördeskriget, 1930-talets nödtid och 

1990-talets recession. Krisperioderna har följts av 

år av intensivt arbete för att ändra strukturerna, 

eller så har åtminstone försök gjorts i detta syfte, 

och för att införa nya redskap för produktion och 

distribution av information. 

Egna bibliotek bildas  
i fakulteterna
Informationsmiljön för den vetenskapliga under-

visningen och forskningen vid Kejserliga Alexan-

ders-Universitetet i Finland byggde på Allmänna 

biblioteket (i dag Nationalbiblioteket), professo-

rernas hembibliotek, bibliotek som drevs av veten-

skapliga samfund samt på Studentkårens bibliotek 

som grundades 1858. Institutionsbibliotek började 

uppkomma vid sidan av Allmänna biblioteket ef-

terattuniversitetetår1828flyttadesfrånÅbotill

landets nya huvudstad Helsingfors, när Akademis 

byggnader och samlingar förstörts i Åbo brand. Ett 

undantag var det astronomiska observatorium med 

sitt bibliotek, som undgick från brand. Den ökande 

Undersökningen handlar om den utveckling som 

ledde till att de institutions- och seminariebibli-

oteken som professorer grundade från och med 

1800-talet professionaliserades efter andra världs-

kriget och gick samman för att bilda Helsingfors 

universitetsbibliotek på 2010-talet. 

En separat undersökning har publicerats om 

Nationalbibliotekets historia (1640–2010). National-

biblioteket, som var tidigare universitets huvudbib-

liotek, tas inte upp i denna undersökning utom till 

de delar som fakultetsbibliotekens och huvudbibli-

otekens skeden tangerar varandra. 

Efter att Ryssland erövrat Finland år 1809 om-

vandlades dåvarande Kungliga Akademin i Åbo till 

Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors. 

Universitetet var den enda institutionen som ut-

bildade landets högsta tjänstemän ända fram till 

1900-talets början. Universitetets namn ändrades 

till Helsingfors universitet år 1919, dvs. ett par år 

efter att Finland blivit självständigt.

Universitetets biblioteksväsendes historia är 

bunden till universitetets och samhällets skeden. 

Åren av tillväxt och expansion har upprepade gånger 

slagit över i kriser, bland annat första och andra 

världskriget, eller i ekonomiska krascher, såsom 

Sammanfattning
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var mer systematisk än vid de naturvetenskapliga 

institutionsbiblioteken; fakulteterna utnämnde en 

professorsföreståndare för seminariebiblioteken. De 

utsåg i allmänhet en bibliotekarie som represente-

rade lärarkåren och skötte uppdraget som bisyssla. 

Bibliotekarien skulle sköta de praktiska uppgifterna. 

Rapporteringen om biblioteken i universitetets verk-

samhetsberättelser blev etablerad praxis. 

I århundradets början upphöjdes agrikultur- och 

forstvetenskaperna från institutsnivå till universite-

tet. Dessa vetenskapsgrenar bildade en gemensam 

fakultet år 1924, sju år efter att Finland blivit själv-

ständigt. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 

etablerade sin bibliotekstjänst år 1930. Statsveten-

skapliga fakulteten grundades efter andra världs-

kriget,ochfickocksåettseminariebibliotek.Även

pedagogiska fakultetens och dess fakultetsbiblioteks 

rötter sträcker sig till 1950-talet. 

Åren 1908–1920 grundades fyra nya högskolor 

med bibliotek i Finland: Tekniska högskolan, Hel-

singfors handelshögskola, Åbo Akademi och Åbo 

universitet. Tekniska högskolan hade verkat som ett 

tekniskt institut sedan 1840-talet. Åren 1958–1993 

grundades sammanlagt 15 universitet runt om i 

landet. En bidragande orsak var den samhälleliga 

omvälvningen och de stora årsklassernas behov av 

utbildningsplatser. Många av de nya universiteten 

har sedermera slagits samman till större helheter. 

Biblioteken 
professionaliseras
Efter andra världskriget tog Finland i allt högre grad 

sina vetenskapliga impulser från den anglosaxis-

ka världen. Engelska språket började ersätta tyska 

som vetenskapens språk, vilket syntes i universi-

tetsbibliotekens samlingar. Professionaliseringen 

av biblioteksarbetet började vid fakultetsbiblioteken 

specialiseringen särskilt inom naturvetenskaperna 

och sedermera inom de medicinvetenskapliga sek-

torerna krävde att den internationella utvecklingen 

följdes till en sådan grad att universitetets dåvarande 

Allmänna bibliotek inte längre hade kapacitet att till-

godose alla behov, eftersom biblioteket var tvunget 

att koncentrera sig på att återupprätta samlingarna 

som förstörts i branden. Från 1850-talet börjare 

professorerna i naturvetenskaperna rapportera till 

universitetets ledning om centrala vetenskapliga 

tidskrifter och uppslagsverk som beställts för insti-

tutionernas eget bruk. En motsvarande utveckling 

av institutionsbibliotek pågick i Tyskland och på 

andra håll i Centraleuropa, därifrån de vetenskapliga 

impulserna hämtades. Många av institutionsbib-

lioteken i Helsingfors utvecklades till specialbib-

liotek som behöll sin ställning i området ända till 

1990-talet. 

Från och med 1880-talet började seminariebib-

liotek bildas för de humanistiska områdena. Biblio-

teken stödde det förnyande pedagogiska området. 

Bland de första som skred till verket var ett antal 

unga professorer inom lingvistik, som gick in för 

det tyska Humboldt-universitetets seminariemodell 

ungefär vid samma tidpunkt som de första ameri-

kanskauniversiteten.Officiellabeslututfärdades

omfinansieringenavgrundandetochdriftenav

seminariebiblioteken, vilket inte var fallet med de 

natur- och medicinvetenskapliga institutionsbiblio-

teken.Konsistorietanhöllomtillståndattfinansiera

de första seminariebiblioteken hos universitetets 

kejserlige kansler. Senare fattade konsistoriet beslu-

ten självständigt. I början av 1900-talet grundades 

seminariebibliotek i teologiska fakulteten och juri-

diska fakulteten, vilket innebär att alla fakulteter 

som härstammade från Akademin i Åbo grunda-

de egna bibliotekstjänster redan under Kejserliga 

Alexanders-Universitetets period. Seminariebiblio-

tekens organisation vittnar om att verksamheten 
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Fulbright-stipendier i USA återvände till Finland 

med nya initiativ till planeringen. Nu aktualiserades 

tanken om ett särskilt nationalbibliotek underställt 

undervisningsministeriet. Hela det andra biblio-

teksväsendet vid Helsingfors universitet skulle slås 

samman till en enda organisation. Antalet bibliotek-

sanställda ökade och Tammerfors universitet inledde 

högskoleutbildning i området. Samtidigt inleddes 

planeringen av användningen av informationsteknik 

inom biblioteksarbetet. Sammanlagt tio centralbib-

liotekfickordinariestatussomservicecentralerför

sina områden. Fyra av dessa fanns vid Helsingfors 

universitet: Helsingfors universitetsbibliotek (1919–

2005), som var det humanistiska centralbiblioteket, 

Jordbruksbiblioteket, Forstbiblioteket och Medicin-

ska centralbiblioteket. 

Nu såg det ut som om biblioteksväsendet vid 

Helsingfors universitet stod inför stora omvälvning-

ar. I stället för en sammanslagning av biblioteken 

följde en allt starkare polarisering av fakulteternas 

bibliotek och huvudbiblioteket, som ansvarade för 

nationalbiblioteksuppgifterna. Undervisningsmi-

nisteriet avstod från planen om att grunda ett se-

parat nationalbibliotek. Åtgärderna för att utveckla 

huvudbiblioteket inriktades på att skapa nationella 

tjänster, vilket bidrog till att förstärka samarbetet 

mellan universitetsbiblioteken i landet. Fakultets-

biblioteken stödde sig i sin tur allt starkare på sina 

egna fakulteter.  

Fakulteternas äganderätt till 
sina bibliotek
Bakom polariseringen låg fakultets- och institu-

tionsbibliotekens grundläggande värderingar. De 

av professorer grundade fakultets- och institutions-

biblioteken hade starka band till sin bakgrund. Pro-

fessorer deltog i bibliotekens ledning även efter att 

på 1930-talet, då agrikultur-forstvetenskapliga fa-

kulteten anställde den första biblioteksamanuensen 

på heltid, och den första bibliotekarietjänsten grun-

dadesidåvarandehistorisk-filologiskabiblioteket.

Det dröjde dock ett kvartssekel innan professionell 

bibliotekspersonal började bli vanlig i de övriga 

fakulteterna. 

En faktor som bidrog till professionaliseringen 

var den snabba ökningen av publikations- och an-

vändarmängderna, vilket förutsatte att biblioteken 

fickpersonalpåheltid.Möjlighetertilldettauppkom

genom högskoleplaneringen och lagstiftningen om 

universitetens resurser på 1960- och 1970-talet. I 

börjanav1960-taletfickHelsingforsuniversitets

seminariebibliotek, som dittills skötts närmast av 

lärarkåren, bibliotekarier i huvudsyssla. Biblioteka-

rierna skulle vara akademiskt utbildade och förtrog-

na med biblioteksarbete. Seminariebiblioteken blev 

fakultetsbibliotek. Medicinska centralbiblioteket, 

som grundats kring de vetenskapliga samfundens 

samlingar år 1966, var modellen för centralbibliotek 

som drevs professionellt. 

Den första helhetskartläggningen av biblioteks-

väsendet vid Helsingfors universitet gjordes år 1969. 

Fakulteterna skulle få ansvaret för bibliotekstjäns-

terna och ha var sitt bibliotek som samordnade insti-

tutionsbiblioteken. De största fakulteterna saknade 

fakultetsbibliotek. Deras bibliotekstjänster byggde 

på ett stort antal specialiserade institutionsbiblio-

tek. I början av 1970-talet utsåg universitetets kon-

sistorium en bibliotekskommitté som samordnade 

utvecklandet av biblioteksväsendet. Den kom att 

ha en betydande roll under sin verksamhetsperiod 

(1971–2009). 

1970-talet var en tid av stark biblioteksplanering 

både nationellt och vid Helsingfors universitet. Den 

strukturella utvecklingen av de nordiska och tys-

ka universitetsbiblioteken observerades uppmärk-

samt. Professionella bibliotekarier som studerat med 
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biblioteket skulle ha kunnat erbjuda bättre samlingar 

om den hört till en större helhet. Bibliotekslokalerna 

utvecklades till identitetslokaler och separata celler 

som användes av en begränsad användarkår och 

gjorde det möjligt att skapa egna regler. 

Personalen som skötte biblioteket i bi- eller hu-

vudsyssla var en del av institutionens eller fakulte-

tensarbetsgemenskap,dvs.avdessinofficiellaoch

officiellanätverk.Dettaframgickklartnärändringar

i bibliotekens organisation planerades. Fakulteterna 

påpekade att de hade lagstadgad rätt att besluta om 

sin bibliotekspersonal. Närhetsprincipen verkar ock-

så ofta ha tillämpats då bibliotekarier utnämndes. 

Informationsmiljöns 
omvälvning som 
förändringskraft
Införandet av informationsteknik och nödvändiga 

enhetliga processer inledde en genomgående om-

välvning av bibliotekstjänsterna. Under 1990-talets 

förstaårinfördedefinländskauniversitetsbiblio-

teken ett gemensamt biblioteksdatasystem, vilket 

krävde bland annat att katalogiseringen gjordes 

enhetlig. Samtidigt ökade samarbetet mellan uni-

versitetsbiblioteken, vilket ledde till det följande 

steget redan i slutet av samma årtionde: till en 

servicecentral och ett nationellt konsortium som 

förhandlade om licenserna till e-publikationer. Un-

dervisningsministeriet centraliserade ansvaret för 

de systemtjänster som landets biblioteksnätverk 

behövde till dåvarande Helsingfors universitets hu-

vudbibliotek. När de nationella ansvarsuppgifterna 

utvidgades ytterligare så att de inte bara omfattade 

universitetsbiblioteken utan också hela det övriga 

biblioteksnätverket i landet, ändrades bibliotekets 

namn år 2006 till Nationalbiblioteket. Administra-

tivt förblev biblioteket vid Helsingfors universitet.

biblioteksarbetet övertagits av professionell bibli-

otekspersonal i huvudsyssla. Professorerna hade 

chefsansvar fram till 1990-talets början, då chefssys-

temet lades ned som en del av den mer omfattande 

reformen av universitetsförvaltningen. Ansvaret för 

att leda fakultetsbiblioteken överfördes då på bibli-

otekens föreståndare. Som stöd för dem grundades 

biblioteksdelegationer som leddes av professorer. 

Nästan 100 professorer kom att inneha chefspos-

ter och ordförandeposter för centrala organ vid 

Helsingfors universitets fakultetsbibliotek. En del 

av dem innehade dessa poster rätt länge, till och 

medifleradecennier.Sammanlagt39professorer

verkade som medlemmar i bibliotekskommittén på 

universitetsnivå åren 1971–2009, många av dem 

underfleramandatperioderpåtreår.Professorskå-

ren deltog också som ordförande och medlemmar 

i många tidsbundna sakkunnigorgan. Den övriga 

lärarkåren och studerandena hade betydligt färre 

platser i organen. Denna tradition fortsätter än i 

dag, eftersom professorerna är välrepresenterade i 

direktionen och delegationerna vid det nya Helsing-

fors universitets bibliotek. 

Samlingarna betraktades som institutionernas 

eller fakulteternas egendom. Den akademiska per-

sonalen beslutade om den litteratur som köptes, och 

fakulteternaochinstitutionernafinansieradeköpen

ur sina anslag. Användningen reglerades på så sätt 

att det endast var personer som hörde till institu-

tionen eller fakulteten som hade rätt att använda 

samlingarna. En central princip var att biblioteks-

lokalernalågnäraanvändarna,på”toffelavstånd”.

Genom detta var det möjligt att skapa en informell 

verksamhetskultur och att hålla samlingarna öppna 

särskilt för undervisningspersonalen, som hade av-

sevärt större rättigheter att använda biblioteket och 

att låna material hem än studerandena. Närbibliote-

ken fungerade också som lokaler för gemenskapens 

sociala möten som man inte ville avstå från ens när 
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jämte deras bibliotek samt ett studerandebibliotek 

som betjänade dessa fakulteter och som sedan 1997 

verkat som en separat inrättning vid universitetet. 

Biblioteken på centrumcampus slogs samman till 

ett campusbibliotek tio år senare än de övriga tre 

campusbiblioteken.

Helsingfors universitets 
bibliotek 2010
Förslaget att slå samman biblioteken ledde på 

1970-talet till en intern polarisering av biblioteks-

väsendet. Förslaget genomfördes slutligen år 2010, 

då universitetet grundade det nya Helsingfors uni-

versitets bibliotek. Det nya biblioteket omfattade 

de fyra campusbiblioteken och en enhet för interna 

centraliserade tjänster. 

En bakgrundsfaktor till den nya organisationen 

var det planeringsarbete som den starka digitalise-

ringen av informationsmiljön krävde. Arbetet hade 

inletts utifrån de behov att utveckla biblioteksväsen-

det som observerats i anslutning till den internatio-

nella kollegiala utvärderingen åren 2000 och 2004. 

Enligt denna utvärdering skulle de nationella bibli-

otekstjänsterna separeras tydligare från Helsingfors 

universitets bibliotekstjänster. Den samordnande 

ledningen av de bibliotekstjänster som fakulteter-

na administrerade skulle förstärkas. Faktorer som 

förutsatte detta var utvecklingen av det digitala 

biblioteket,ändringarnaifinansieringsmodellerna

och de nya kompetensbehoven samt förnyelsen av 

personalstrukturen när de stora åldersklasserna 

avgick med pension. År 2002 grundade universitetet 

tjänsten som utvecklingsdirektör, som ansvarade för 

samordningen. Utifrån denna tjänst bildades tjäns-

ten som överbibliotekarie vid Helsingfors universi-

tets bibliotek, som inledde sin verksamhet år 2010. 

Biblioteksnätverket som fakulteterna adminis-

trerade utvecklades under årens gång en stor hel-

het med tryckta samlingar av 2 700 000 enheter 

(2000), personalens antal 240 (2000), och resurser 

av 18 Million euro (2005). Forskare och studerande 

i den humanistiska ämnena använde både sina egna 

bibliotek och huvudbibliotekets stora samlingar. Bib-

liotekstjänsterna inom natur- och medicinvetenska-

perna och inom agrikultur- och forstvetenskaperna 

sköttes däremot av deras egna bibliotek. 

Den grundliga förändringen av fakulteternas 

biblioteksväsende började på 1990-talet till följd av 

kriser som påverkade universitetet. Finland drab-

bades av en ekonomisk recession som ledde till att 

de tillgängliga resurserna minskade. Samtidigt in-

fördes modellen för resultatledning inom statsför-

valtningen. Utvärderingen av universitetets verk-

samhet som helhet kopplade biblioteken till planen 

för universitetets strukturella utveckling som gällde 

både organisationen och lokalerna. Prorektorn ut-

nämndes att bli ordföranden för bibliotekskommit-

tén på universitetsnivå. Nu inleddes omfattande 

nybyggnadsverksamhet, och universitetets beslut 

att placera närstående vetenskapsområden på fyra 

huvudcampus gav också impulsen till utvecklingen 

av campusbibliotek. Införandet av informations-

teknik gav alla tillgång till samlingarna och gjorde 

det möjligt att centralisera dem. Digitaliseringen av 

vetenskapliga publikationer krävde att personalens 

kompetens ställdes till campusbibliotekens förfogan-

de. Åren 1998–2001 bildades tre campusbibliotek: i 

Mejlans för medicinvetenskaperna, på campus i Vik 

för tillämpade naturvetenskaper och på campus i 

Gumtäkt för så kallade hårda naturvetenskaper. 

Till biblioteken utsågs direktioner och chefer. Admi-

nistrativt var biblioteken underställda de fakulteter 

som fanns på campuset i fråga. I Helsingfors cen-

trum placerades humanistiska, teologiska, juridis-

ka, statsvetenskapliga och pedagogiska fakulteten 
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De strukturella ändringarna i Helsingfors 

universitets biblioteksväsende har gjort bibliotek-

stjänsternas roll klarare som producent av informa-

tions- och forskningstjänster till hela universitets-

samhället. Biblioteket ansvarar för resultaten av dess 

verksamhet, men också för att förutse förändringar 

i den digitala informationsmiljön och utveckla den 

expertis som behövs. Serviceutvecklingen styrs av 

Helsingfors universitets mål, som biblioteket ger 

stöd genom tjänster för forskning och lärande samt 

öppen publicering och datahantering. 

Helsingfors universitets bibliotek har fått en 

allt starkare roll som en nationell och internatio-

nell aktör. Biblioteket spanar inte bara efter impul-

ser; det är också en aktiv aktör i det internationella 

samarbetet och i internationella utvecklingsprojekt. 

Under de senaste trettio åren har de av professorer 

grundade biblioteken genomgått en mångfasetterad 

metamorfos i fråga om informationsmaterial och 

tjänster, organisation, personal och lokaler. Bibli-

otekets grundläggande uppgift som partner inom 

forskning och lärande är däremot oförändrad.

Det var inte någon enkel sak att omvandla biblio-

teks- och informationstjänsterna till en enda organi-

sation som verkade självständigt. I det vetenskapliga 

samfundet fanns åsiktsskillnader som krävde många 

utredningar och utlåtanden, fortlöpande diskussion 

och omröstningar. Grundandet av ett bibliotek som 

betjänade hela Helsingfors universitet förutsatte att 

universitetets och fakulteternas ledning engagerade 

sig för förändringen.   

Behovet att centralisera bibliotek i takt med att 

omvärlden och informationsmiljön förändras är syn-

lig vid alla högskolebibliotek i Finland. Modellen 

med fakultets-, avdelnings- och institutionsbiblio-

tek användes inte bara vid de gamla universiteten; 

ideflestauniversitetsomgrundatspå1900-talet

uppkom ett betydande antal institutionsbibliotek. I 

början av 1990-talet fanns det 21 universitet i Fin-

land och cirka 460 biblioteksenheter som verkade 

vid dem. Ett årtionde senare hade antalet minskat 

till hälften, vilket delvis berodde på att biblioteksau-

tomation blivit vanligare. Centraliseringen blev åter 

starkare på 2000–2010-talen, då landets 21 univer-

sitet slogs samman till 15. Deras bibliotekstjänster 

är centraliserade till knappt 40 serviceenheter. 
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after the country gained independence, the depres-

sion of the 1930s, and the recession of the 1990s. 

Setbacks such as these have been followed by years 

of intense activity, involving structural changes, or 

at least attempts to make changes, and the introduc-

tion of new ways to produce and share information. 

The establishment of 
departmental and seminar 
libraries
Scholarly teaching and research at the Imperial Al-

exander University relied on the collections of the 

main library (the present National Library of Fin-

land) that served all disciplines, the private libraries 

of professors, and libraries established by learned 

societies, as well as the library of the Student Union, 

founded in 1858 to support students. Departmental 

libraries began to emerge alongside the main library 

following the University’s move in 1828 from Turku 

toHelsinki,thecountry’snewcapital,afterafire

destroyed the buildings and collections of the Acad-

emy of Turku. One exception was the astrological 

building and its library, which was saved from the 

This study tracks the path of development that led 

the departmental and seminary libraries, established 

by professors from the 1800s onward, through a 

period of increasing professionalism following World 

War II to their ultimate merger into Helsinki Uni-

versity Library in the 2010s. 

The history (1640–2010) of the National Library 

of Finland, operating as part of the University of 

Helsinki, has been discussed in a separate study 

and is not the focus of this study, except where the 

events of the faculty libraries are linked to those of 

the National Library of Finland, the former univer-

sity main library. 

After Russia occupied Finland in 1809, the Royal 

Academy of Turku was renamed Imperial Alexander 

University and served as the country’s only institu-

tioneducatingseniorofficialsuntiltheearly1900s.

Its name was changed to the University of Helsinki in 

1919, two years after Finland became independent.

The history of the University libraries is closely 

linked to the events taking place at the University 

and in society overall. Years of growth and expansion 

have time and again been slowed down by crises, 

including the two world wars and economic melt-

downs, such as the collapse following the civil war 

Abstract
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a professor to supervise the libraries, as well as a 

part-time librarian, who was usually a member of the 

teachingstaff,tohandlepracticalmatters.Reports

about library operations became an established part 

of the University’s annual reviews. 

In the early 1900s, education in agriculture and 

forestry was moved from vocational school level 

to university-level. The disciplines formed a joint 

faculty in 1924, seven years after Finland’s inde-

pendence, and the new Faculty of Agriculture and 

Forestry established its library service in 1930. The 

Faculty of Social Sciences and its seminary library 

were established after World War II, and the Faculty 

of Educational Sciences and its library also trace 

back to the 1950s. 

In 1908–1920, four new institutes of higher ed-

ucation, complete with libraries, were established in 

Finland (the University of Technology, the Helsinki 

School of Economics, Åbo Akademi and the Univer-

sity of Turku). Of these, the University of Technol-

ogy had operated as a vocational school providing 

educationinthefieldsincethe1840s.From1958

to 1993, a total of 15 universities were established 

around the country, motivated by changes in society 

and the need to provide education opportunities to 

post-war generations. Many of the universities have 

later been merged into larger units. 

Increasingly professional 
libraries
FollowingWorldWarII,scholarlyinfluenceswere

sought increasingly from the Anglo-Saxon world. 

The language of science shifted from German to 

English,whichwasalsoreflectedintheuniversity

libraries’ collections. Library work became increas-

ingly professional from the 1930s onward, when the 

FacultyofAgricultureandForestryhireditsfirst

fire.Theincreasingspecialisationseenespeciallyin

the natural sciences and later in the medical sciences 

would have required a great deal of attention to be 

focused on international developments. The Univer-

sity’s main library, which was working on recreating 

thecollectionsdestroyedinthefire,didnothavethe

resources to rise to the challenge. From the 1850s 

onward, professors of natural sciences began to re-

porttotheUniversitymanagementthekeyscientific

journals and reference works subscribed to the de-

partment. A similar development of departmental 

libraries was taking place in Germany and other 

parts of Central Europe that served as sources of 

scholarly inspiration. Many departmental libraries 

evolvedintospecialisedlibrariesintheirfieldand

maintained their role way into the 1990s. 

To support new teaching methods, seminar li-

brariesbegantoemergeinthefieldofhumanities

fromthe1880sonward.Thefirstactorsinthisfield

were young professors of linguistics, who adopted the 

seminar model of the Humboldt University around 

thesametimeasthefirstuniversitiesintheUS.In

thecaseofseminarlibraries,officialdecisionswere

madeonfinancingtheirestablishmentandmainte-

nance, which had not been done for departmental 

libraries in the natural sciences and medical sci en-

ces. The university consistory requested permission 

fromtheimperialuniversitychancellortofinance

thefirstseminarylibraries.Later,theuniversity

consistory made these decisions independently. The 

Faculty of Theology and Faculty of Law also estab-

lished seminary libraries at the beginning of the 

century, which meant that all the faculties inherited 

from the Academy of Turku were creating their own 

library services during the period of the Imperial 

Alexander University. The organisation of seminary 

libraries indicates that the libraries operated more 

systematically than the departmental libraries in 

thefieldofnaturalsciences.Thefacultiesappointed
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operating under the Ministry of Education, and to 

transfer the national services of the main library 

to that entity. All the other library services at the 

University of Helsinki would then be merged into 

asingleorganisation.Thenumberoflibrarystaff

continued to increase, and the University of Tampere 

begantoprovidehighereducationinthefield.Plans

for applying IT in library work were also launched at 

the national level. Ten central libraries were estab-

lishedasservicecentresintheirrespectivefields.Of

these, the University of Helsinki housed the Helsinki 

University Library (1919–2005), which served as 

the Central Humanities Library, the Agricultural 

Library, the Forestry Library, and the Central Med-

ical Library. 

The University of Helsinki libraries appeared to 

be on the verge of major changes. However, instead 

of the libraries being merged, what took place was 

an increasing divide and polarisation of relations 

between faculty libraries and the main library. The 

Ministry of Education dropped the plans for an 

independent national library. The development of 

the main library (then Helsinki University Library) 

focused on creating national services, which con-

tributed to strengthening cooperation among the 

university libraries around Finland. The faculty and 

departmental libraries, in turn, relied increasingly 

on their own faculties.  

The faculties’ ownership  
of their libraries
The polarisation was partly caused by the core values 

of the faculty and departmental libraries. Estab-

lished by professors, they were closely linked to their 

background, and professors continued to be involved 

in the management of libraries long after library 

work had been transferred to professional library 

full-timeamanuensis,andthefirstlibrarian’spost

was created in the library of history and philology 

of the time. It took another quarter of a century 

forprofessionallibrarystafftobecomecommonin

other faculties. 

The reason for operations becoming more pro-

fessional was the rapid increase in the number of 

publicationsandusers,whichrequiredfull-timestaff

in libraries. This was enabled by university planning 

and legislation on university resources in the 1960s 

and 1970s. In the early 1960s, the University of Hel-

sinki’s seminar libraries, which had until then been 

runbyteacherspart-time,werenowstaffedwith

full-time librarians who were required to have an 

academic education as well as be acquainted with 

library work. The seminar libraries became faculty 

libraries. The Central Medical Library, founded in 

1966 based on the collections of learned societies, 

served as a model for professionally run central 

libraries. 

ThefirstcomprehensivesurveyoftheUniver-

sity of Helsinki libraries was completed in 1969. 

The goal was to make faculties responsible for li-

brary services: each faculty was to have a faculty 

library in charge of coordinating the departmental 

libraries. Most extended faculties did not have such 

a library. Instead, their library services relied on 

numerous specialised departmental libraries. In 

the early 1970s, the university consistory appointed 

a library committee to coordinate the development 

of libraries. It played an important role during its 

term (1971–2009). 

The 1970s were a period of active library plan-

ning both nationally and at the University of Hel-

sinki. The structural development of Nordic and 

German university libraries was closely monitored. 

Library professionals who had worked as Fulbright 

scholars in the US also came with new ideas. One 

of the proposals was to establish a national library, 
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small cells for a limited group of users that were 

governed by their own rules. 

The full- and part-time library personnel were 

part of the faculty or department’s workplace com-

munityanditsofficialandunofficialnetworks.This

became clear when organisational changes were 

being planned in the libraries. The faculties pointed 

out that only they had been given the right to decide 

ontheirlibrarystaff.Apparently,theprincipleof

closeness was often followed in the appointment of 

librarians, as well. 

The power of the changing 
information environment 
Wide-ranging changes in library services were 

prompted by the introduction of IT and the related 

need to harmonise processes. In the early 1990s, 

Finnish university libraries introduced a common 

IT library system, which also required cataloguing 

to be harmonised. Increasingly strong cooperation 

between the university libraries quickly led to the 

next step. At the end of the decade, a national service 

unit and a consortium for negotiating e-publication 

licences were established. The Ministry of Education 

gave central responsibility for the national library 

network’s system services to the main library of the 

University of Helsinki. When the national responsi-

bilities further expanded to encompass the country’s 

entire library network, the name of the library was 

changed to the National Library of Finland in 2006. 

Administratively, the library remained part of the 

University of Helsinki.

Over thedecades, thecollections, staff,and

resources of the library network managed by the 

faculties grew to match those of the main library, 

including collections of 2.7 million units (2000), 240 

staffmembers(2000),and18millioneuroworthof

staff.Thesupervisoryresponsibilitiesofprofessors

continued into the early 1990s, when the system was 

phased out as part of the larger reform in university 

management. The responsibility for managing fac-

ulty libraries was transferred to library directors, 

who were supported by new advisory boards, led by 

professors. Nearly 100 professors handled superviso-

ry duties and chaired boards and committees in the 

University of Helsinki faculty libraries. Some of these 

professors served in their positions for up to decades. 

From 1971 to 2009, a total of 39 professors served 

as members of the University-wide library com-

mittee, and many of them stayed on for more than 

one three-year term. In addition to being members 

of permanent boards and committees, professors 

participated as chairpersons and members in several 

fixed-termexpertbodies.Theshareofotherteaching

staffandstudentsonboardsandcommitteeswas

considerably smaller than that of professors. The 

tradition continues to this day, as professors are 

still strongly represented on the board of directors 

and advisory boards of Helsinki University Library. 

The collections were considered to be the prop-

ertyofthedepartmentorfaculty.Theacademicstaff

decided on literature acquisitions, which the faculties 

anddepartmentsfinancedusingthefundsgranted

to them. The use of the collections was usually re-

stricted to members of the faculty or department. 

According to one of the key principles, the library 

facilities were to be located close to the users. This 

gave rise to an informal operating culture and open 

collections,especiallytotheteachingstaff,whohad

considerably wider rights than students to use the 

library and borrow books for home use. Local li-

braries also served as social meeting places, which 

the communities were unwilling to give up, even if 

belonging to a larger unit would have ensured the 

library richer collections. The library facilities be-

camespacesthatpeopleidentifiedwith;theywere
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Helsinki University Library 
sees daylight in 2010
The proposed library merger, which in the 1970s 

provoked internal polarisation within the library 

network, was carried out in 2010, when the univer-

sity established the new Helsinki University Library. 

This encompassed the four campus libraries and a 

centralised unit for internal services. 

The new organisation was based on the plans 

that had been prepared to address the changes 

arising from the digital data revolution. This plan-

ning had been prompted by the international peer 

evaluations carried out in 2000 and 2004 and the 

development needs observed in them. According to 

the evaluations, national library services were to be 

more clearly separated from the University’s library 

services. Moreover, the coordination and manage-

ment of library services overseen by the faculties 

was to be strengthened to enable the development 

ofadigitallibrary,toadapttochangesinfinancing

models, as well as to address new competence needs 

and a renewal of the personnel structure, as a large 

numberofstaffapproachedretirement.In2002,the

University created the post of development director 

in charge of coordination. This post later became 

that of the university librarian at Helsinki University 

Library, launched in 2010. 

The creation of an independent organisation for 

library and information services was anything but 

straightforward.Thedifferencesofopinionthatdi-

vided the academic community required numerous 

surveys, assessments and reports, ongoing dialogue, 

and votes. The establishment of Helsinki University 

Library in 2010 also required the University and 

faculty management to make a strong commitment 

to change.   

The need to centralise library operations as a 

result of changes in the operating and information 

funding (2005). Researchers and students of the hu-

manities used the expansive collections of the main 

library, in addition to those of their own libraries. 

The library services for the natural sciences, med-

ical sciences, agriculture and forestry were instead 

provided by the disciplines’ own libraries. 

In the 1990s, the network of faculty libraries 

went through major changes following the crises 

experienced by the university. The severe recession 

that hit Finland led to cuts in resources. The perfor-

mance management model was also introduced in 

central government at this time. The overall assess-

ment of university operations made libraries part 

of the University’s structural development scheme 

that concerned both the organisations and the fa-

cilities.Thefirstvice-rectorwasappointedtochair

the library committee. Extensive redevelopment was 

launched, and the University’s decision to cluster 

closely related disciplines onto four main campuses 

also triggered the development of campus libraries. 

The introduction of IT made the collections visible to 

everyone, paving the way for centralised operations. 

The digitalisation of scholarly publications required 

the personnel’s competence to be centrally located in 

campus libraries. In 1998–2001, a campus library 

was created in Meilahti for medical sciences, on 

Viikki Campus for applied natural sciences, agri-

culture and forestry and on Kumpula Campus for 

“hard” natural sciences. Each library was appointed 

a board and director. Administratively, the libraries 

operated under the faculties located on each campus. 

The City Centre Campus housed the Faculty of Arts, 

Faculty of Theology, Faculty of Law, Faculty of Social 

Sciences and Faculty of Educational Sciences, in-

cluding their libraries, as well as the undergraduate 

library serving all these faculties. The libraries on 

the City Centre Campus were merged into a single 

campus library ten years later than the other three 

campus libraries.
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Library is responsible for its operational perfor-

mance and for anticipating changes in the digital 

information environment and for developing the 

required expertise. Service development is steered 

by the goals of the University, which are supported 

through services for research and learning, open-ac-

cess publishing, and data management. 

The role of Helsinki University Library as a na-

tional and international player has strengthened. 

In addition to seeking new ideas, the Library is an 

active participant in international cooperation and 

development projects. Over the past thirty years, 

the libraries created by professors have undergone 

amajortransformationaffectingdatamaterialsand

services,theorganisation,thestaff,andthefacilities.

Nevertheless, the Library’s basic duty as a partner 

for research and learning remains unchanged.

environment can be seen in all Finnish universi-

ties. Faculty and departmental libraries were not a 

feature of the older universities alone. In fact, the 

model was adopted in most of the universities es-

tablished in the 1900s. In the early 1990s, Finland 

had 21 universities, with a total of approximately 

460 library units. A decade later, the number had 

been halved, partly as a result of the increasing au-

tomation of libraries. The centralisation trend grew 

stronger in the 2000s and 2010s, and the number 

of universities dropped from 21 to 15. Their library 

services have now been concentrated in just under 

40 service units. 

The structural changes in the University of Hel-

sinki’slibrarieshaveclarifiedtheroleoflibrariesas

providers of information and research services to 

the entire academic community. Helsinki University 



lähTeeT, viiTTeeT  ja liiTTeeT | 353
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Lyhenteitä

AGRIS International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

AKS  Akateeminen Karjala-seura

ALA American Library Association

CD ROM Compact Disc Read-Only Memory

CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

EURONET Euroopan yhteisöjen tieteellis-tekninen tiedonsiirtojärjestelmä

FAO YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö

FID Féderation Internationale de Documentation

FinELib Finnish Electronic Library, Kansalliskirjaston palveluyksikkö 

FINMARC FINMARC-yhtenäisformaatti (1998) on luettelointi-, tiedontallennus- ja 
tiedonsiirtoformaatti

FINMED Atk-pohjainen suomalaisen lääketieteen bibliografia

FINP Finnish Periodical Index

FINUC-S Suomalainen kausijulkaisutietokanta

FK Filosofian kandidaatti

FL Filosofian lisensiaatti

FM Filosofian maisteri

FT Filosofian tohtori

FUNET Finnish University Computer Network

HALVI-arkisto Hallintoviraston arkisto

HELECON Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston tietojärjestelmä

HELKA  Helsingin yliopiston kirjastojen atk-luettelo

HULib Helsingin yliopiston kirjasto, joka perustettiin 2010

HYHY Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys

HYK  Helsingin yliopiston kirjasto 1919–2006 

HYKA Helsingin yliopiston keskusarkisto

HYKS Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala

hk-osasto Filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellinen osasto 

htv Henkilötyövuosi

HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

IFLA  International Federation of Library Associations

IUFRO International Union of Forestry Organisation 
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KM  Komiteanmietintö 

KVA Kanslerinviraston arkisto

LaK Lakitieteen kandidaatti

LaL Lakitieteen lisensiaatti

LaT Lakitieteen tohtori

MARC (Machine Readable Cataloguing) on kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa 
aineistojen luettelointiin ja luettelotietojen vaihtoon käytettävä kansainvälinen 
formaatti

MEDIC Suomalainen terveystieteellinen tietokanta

Metsäkirjasto Metsätieteellinen seminaarikirjasto 1926–1930,  
Metsätieteellinen kirjasto 1930–1939, Metsäkirjasto 1940–1999 

MH Metsänhoitaja

ml-osasto Filosofisen tiedekunnan matemaattis-luonnontieteellinen osasto,  
aiemmin fyysis-matemaattinen osasto

MMK  Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti

MMM Maatalous- ja metsätieteiden maisteri’

M.Phil. Master of Philosophy

M.L.S. Master of Library Science

NORDDOK Ett gemensamt koordineringsorgan för vetenskaplig och teknisk information och 
dokumentation i Norden/ Nordic Committee for Information and Documentation

NORDINFO Nordiska Samarbetsorganet för vetenskaplig information - Nordic Council for 
Scientific Information and Research Libraries

NordINFOLIT Ett nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens

OTT Oikeustieteen tohtori

ptk pöytäkirja

Refworks Viitteiden hallintaohjelma 

RFID Radio frequency identification (radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon 
etälukuun ja -tallentamiseen) 

Tdk Tiedekunta

Terkko Terveystieteiden keskuskirjasto

Tinfo Tieteellisen informoinnin neuvosto

TKAY Tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö

TkL Tekniikan lisensiaatti

TSK Tieteellisten seurain kirjasto

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma

TUHAT Helsingin yliopiston tutkimusportaali

Varat. Varatuomari

VN Varanotaari

VTKK Valtion tietokonekeskus

VTLS Virginia Tech Library System
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VTM valtiotieteen maisteri

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus

WHO World Health Organisation

YKK Yhteiskunnallinen korkeakoulu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti

YTL Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

YTM Yhteiskuntatieteiden maisteri

YTT Yhteiskuntatieteiden tohtori

Tilastoissa esiintyvien kirjastojen nimet ja -lyhenteet

Vuoteen 1969 kirjastot esiintyvät tilastoissa vielä koko nimellään, sen jälkeen yhtenään vaihtuvin lyhentein. 
Taulukoissa on yhtenäisyyden vuoksi käytetty vain yhtä nimeä ja lyhennettä. Vaikka uusi Helsingin yliopiston 
kirjasto perustettiin 2010 alussa, tuota vuotta koskevat tilastot kerättiin ja julkaistiin vielä entisellä organi-
saatiorakenteella.

Tilastoissa esiintyvät kirjastot vuoteen 2001

Helsingin yliopiston kirjasto -2004  HYK

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto -1973 HYYK

HYK opiskeluosasto 1974–1996 HYK-opisk

HY opiskelijakirjasto 1997–2009  HY-opisk

HYK luonnontieteellinen osasto 1979–1994  HYK-luonn

HY luonnontieteellinen kirjasto 1995–1998 HY-luonn

HY maatalouskirjasto - 1998  HY-maat

HY metsäkirjasto -1998   HY-metsä

HY Viikin tiedekirjasto 1999–2009 HY-Viikki

HY Viikin kampuksen laitoskirjastot 2000–2001 HY-Viikki-lait

HY historiallis-kielitieteellisen osaston kirjasto -2000 HY-hk

HY Topelia-kirjasto 1999–2000 HY-Topelia

HY oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto -2009 HY-oik

HY teologisen tiedekunnan kirjasto -2009 HY-teol

HY valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto -2009 HY-valt

HY kasvatustieteiden osaston kirjasto -2001 HY-kasv

HY matemaattis-luonnontieteellisen osaston laitoskirjastot 1978–1998 HY-mat-lait

HY Kumpulan tiedekirjasto 1999–2009 HY-Kumpula

Lääketieteellinen keskuskirjasto 1966–1994 LKK

Terveystieteiden keskuskirjasto 1995–2009 HY-Terkko

HY lääketieteellisen tiedekunnan laitoskirjastot 1994–1999  HY-lääk-lait

Svenska social- och kommunalhögskolans bibliotek 1969- Soc&kom

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kirjasto -1995 EKK

HY Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto 1996–2004 HY-eläint
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Tieteellisten seurain kirjasto -1979 TSK

Muut HY:n laitoskirjastot 1985 ja 1990–2000 HY-muut-lait

Tilastoissa esiintyvät kirjastot 2002–2010 (alayksiköitä ei ole mainittu)

Helsingin yliopiston kirjasto  -2004 HYK

Kansalliskirjasto 2005-  KK

Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto HY-opisk

Helsingin yliopiston kirjastojen yhteiset palvelut HY-yht

Teologisen tiedekunnan kirjasto HY-teol

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto HY-oik

Humanistisen tiedekunnan kirjasto HY-hum

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto HY-käytt

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto HY-valt 

Kumpulan kampus  HY-Kumpula

Terkko-terveystieteiden keskuskirjasto HY-Terkko

Viikin tiedekirjasto  HY-Viikki  

Svenska social- och kommunalhögskolan Soc&kom

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto HY-eläin

Erillislaitokset    

Aleksanteri-instituutti  HY-Aleks

Luonnontieteellinen keskusmuseo HY-luomus

Seismologian laitos  HY-seismo

Tilastoissa esiintyvät kirjastot 2011 jälkeen 

Kansalliskirjasto  KK

Helsingin yliopiston kirjasto  HuLib

Keskitetyt palvelut

Keskustakampuksen kirjasto

Meilahden kampuskirjasto Terkko

Kumpulan kampuskirjasto

Viikin kampuskirjasto

Laitoskokoelmat  HY-lait

Social- och kommunalhögskolan Soc&kom

Aleksanteri-instituutti  HY-Aleks

Luonnontieteellinen keskusmuseo   HY-luomus
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39 Helsingin yliopiston arkistossa rehtorin kertomuksista on 

koottu täydellinen sidottu sarja, jonka digitointi on aloitettu 
2015. Nämä kertomukset ovat olleet käsillä olevan tutkimuk-
sen keskeinen lähde erityisesti suuriruhtinaskunnan ajalta.
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taitava organisointi. Niinpä siellä Maamme-laulun ohella 
pidettiin mm. puheet keisarille ja yliopiston kanslerille.

61 Kuusi 2011, 26; Häkli 1968, 20–37, 47–59. 
62 Halonen 2002, 35. 
63 Klinge 1989, 483–488.
64 HYKA. Protokoll af Fysisk Mathematiska Fakultetens 

sammanträde den 24 November 1853 § 5–6. Muun muassa 
professorit Arppe, Moberg ja Sucksdorff ilmoittivat pitävänsä 
sekä luentoja että ohjaavansa opiskelijoiden laboratoriohar-
joituksia kuluvana lukuvuotena. Ks. myös Tommila 2003a, 
48–53.

65 Klinge 1990, 459–464.
66 Markkanen 2003, 228.
67 Markkanen 2001.
68 Redogörelse 1857–1860, 69.
69 Redogörelse 1863–1866, 50.
70 Redogörelse 1869–1872, 67. Yhteistyölaitoksina on mainittu 

observatoriot Christianiassa, Berliinissä, Leipzigissa, Bonnis-
sa, Mannheimissa, Leidenissa, Cambridgessa (Englannissa) 
sekä USA:ssa Cambridgessa ja Chicagossa mutta myös 
Dorpatissa (Tartto) ja Kasanissa.

71 Redogörelse 1881–1899; Kertomus 1902–1905, 199–201; 
Kertomus 1914–1917, 123. Kolmivuotiskaudella 1914–1917 
kirjasto kasvoi 500 numerolla.

72 Eva Isakssonin antamat tiedot kirjoittajalle 14.5.2019. 
2000-luvulla laaditussa luettelossa on 861 monografia-
nimikettä ja 948 kausijulkaisujen nimekettä. Tähtitieteen 
kirjahankinnat on 2010-luvulla deponoitu Observatorion 
yleisökeskukseen. 

73 Tiedot löytyvät Fysiikan laitoksen arkiston vihkosesta Förte-
ckning öfver instrumenter m.m., som till Keijserl. Universite-
tets i Åbo Physiska Cabinett blifvit anskaffade ifrån början af 
år 1811. HYKA. 

74 Redogörelse 1854–1857, 33. Olen käynyt läpi yliopiston 
arkistossa tiedekuntakokousten pöytäkirjat 1850–1860-lu-
vuilta. Niissä ei ole mainintoja kirjallisuuden hankinnoista: 
kokousten tehtävänä oli käsitellä opetukseen, tutkintoihin ja 
tieteelliseen meritoitumiseen liittyviä asioita. 

75 Markkanen 2000, 85–87.
76 Knapas 2012, 140–141.
77 Redogörelse 1857–1860, 69; Redogörelse 1863–1866, 50; 

Redogörelse 1869–1872, 67.
78 Halonen 2002, 44.
79 Marjomaa 2001.
80 Redogörelse 1899–1902.
81 Tait oli skotlantilainen fyysikko ja matemaatikko, varhaisia 

termodynamiikan kehittäjiä. Proporties of matter (Edinburgh: 
Adam and Chas. Black 1885) on saatavissa Varastokirjaston 
kokoelmista. 

82 Kirjan 1907 laitos on verkkojulkaisuna saatavissa: https://
archive.org/details/propertiesofmatt00taitrich. [verkkoai-
neisto]. [viitattu 30.1.2019].

83 Markkanen 2000, 85–87.
84 Kallinen 2001 (päivitetty 2015); Oliver Lodge, Electricity in 

Agriculture. Nature 78:331–332, 1908. Saatavissa: https://
archive.org/details/paper-doi-10_1038_078331a0. [verkko-
aineisto]. [viitattu 30.1.2019].

40 Tommila 2001b, 278–289; Tommila & Tiitta 2001, 289, 291; 
Niiniluoto 2011, 398–400; Halonen 2010, 50.

41 Tommila & Tiitta 2001, 285.
42 Suonsyrjä 1992, 17–20.
43 Widnäs 1947, 144–163. 
44 Vallinkoski 1975, 227–242. 
45 Tommila & Tiitta 2001, 284
46 Häkli 1968, 9–12. 
47 Rainer Knapas on käsitellyt seikkaperäisesti kiinnostavia ve-

näläisiä lahjoituksia. Lahjoitusten ansiosta Helsinkiin saatiin 
arvokkaita ja laajoja kokoelmia useilta eri aloilta. Knapas 2012, 
122–139. 

48 Matthias Calonius (1738–1817) oli Turun Akatemian profes-
sori. Vuonna 1809 keisari nimitti hänet autonomisen Suomen 
ensimmäiseksi prokuraattoriksi eli lainkäytön valvojaksi. 
Kekkonen 2014, 14–15. 

49 Tommila & Tiitta 2001, 287. Kokoelmaan kuului 3360 nidettä.
50 Knapas 2012, 140–141.
51 Holmberg 2002a.
52 Laine 2001.
53 Mm. vuonna 1836 hankittiin lähinnä saksalaisten oikeustie-

teellisten väitöskirjojen kokoelma 1600- ja 1700-luvuilta. 
Kokoelma sisälsi 2563 volyymia. Knapas 2012, 139.

54 Meadows 2006, 423–437. Jack Meadows on käsitellyt 
artikkelissaan The scientist and engineer and their need for 
information Britannian erikoistuneiden luonnontieteellisten 
kirjastojen syntyä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.  

55 Snellman oli suorittanut filosofian kandidaatin 1831 ja hänes-
tä tuli filosofian dosentti 1835. Hän oli lauantaiseuralaisten 
(eli “Tengströmin piirin”) perustaman Helsingfors Lyceumin 
latinanopettaja vuoteen 1836. Tässä vaiheessa Snellman 
rupesi myös toimimaan aktiivisesti ylioppilasmaailmassa. Hä-
nestä tuli suuren Pohjalaisen osakunnan vt. kuraattori 1834 ja 
sitten osakunnan jaon jälkeen Pohjoispohjalaisen osakunnan 
kuraattori 1837–1839. Snellman arvosteli yliopistoa konser-
vatiivisesta yliopistokäsityksestä ja kannatti akateemista 
vapautta. Jouduttuaan riitoihin yliopiston johdon kanssa 
Snellman joutui jättämään yliopiston, ja hän muutti Tukhol-
maan. Siellä hän julkaisi näkemyksensä yliopiston akatee-
misesta vapaudesta. Hän teki 1830–1940-lukujen taitteessa 
opintomatkan myös Saksaan ja kirjoitti molemmat filosofiset 
pääteoksensa ulkomailla oleskelun aikana. Snellman haki 
filosofian professorin virkaa 1849 mutta syrjäytettiin. Filoso-
fian professuuri lakkautettiin 1852. Snellman  oli siveysopin ja 
tieteiden järjestelmän professori 1856–1863. Klinge 1997.

56 Laine 2001.
57 Knapas 2012, 139.
58 Knapas 2012, 116, 141–142. Kirjastonhoitaja Pipping erosi 

tehtävästään sen jälkeen, kun konsistori oli tehnyt hänen esi-
tystään vastustavan päätöksen. Kirjastonhoitajaksi valittiin 
tämän jälkeen Alexander Blomqvist.

59 Osakuntien kirjastoista ja Akateemisen lukuseuran alkuvai-
heista ks. Häkli 1968, 9–19, 37–46. 

60 Klinge 1989, 190–193, 210–214. Ylioppilaiden sallittiin 1848, 
kahdentoista vuoden tauon jälkeen, järjestää kevätjuhla, 
jossa Kumtähden kentällä esitettiin ensimmäisen kerran Ru-
nebergin kirjoittama ja yliopiston musiikinopettajan Fredrik 
Paciuksen säveltämä Maamme – Vårt fosterland. Poliittisen 
jännitteen pelkoja hälvensi järjestäjien, kuten Cygnaeuksen 

https://archive.org/details/propertiesofmatt00taitrich
https://archive.org/details/propertiesofmatt00taitrich
https://archive.org/details/paper-doi-10_1038_078331a0
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85 Nature perustettiin 1869. Varmuutta siitä, tilattiinko Nature 
säännöllisesti tämän jälkeen, ei ole, sillä yliopiston kirjasto-
luettelon (HELKA) ja Varastokirjaston luetteloiden mukaan 
vuosikerroissa on aukkoja. On mahdollista, että 1900-luvun 
alkupuolella tukeuduttiin pääkirjaston kokoelmiin. Helsingin 
yliopiston kirjasto hankki vuonna 2016 Nature:n digitaalisen 
version kokonaisena sarjana.

86 Varastokirjastossa on amerikkalainen Electrical review (New 
York 1882–1922) sekä Lontoossa julkaistun samannimisen 
lehden vuosikertoja 43–45 ja 47 (1898–1899, 1900). Var-
muutta ei ole siitä, kummasta julkaisusta on kyse. Myös tämä 
julkaisu liittyi professori Lemströmin tutkimusaiheisiin.  

87 Redogörelse 1899–1902.
88 Khelfaoui & Gingras 2019, 23–42. Kiitos tietoasiantuntija 

Eva Isakssonille fysiikan tiedelehtiä koskevista arvioista 
14.5.2019. 

89 Kertomus 1905–1908, 87.
90 Markkanen 2003, 228. Homénin professorikausi 1889–1923. 
91 Holmberg 2002a.
92 Kertomus 1925, 96–97; Kertomus 1927, 54.
93 Halonen 2002, 45; Lukkarinen 1989, 89–93. 
94 Kertomus 1908–1911, 66–69; Kertomus 1911–1914, 98; 

Kertomus 1914–1917, 120–121. Englanninkielisiä kirjalli-
suushankintoja: W. Thompsons: Mathematical and Physical 
Papers, G.G. Stokes: Mathematical and Physical Papers, 
Henry Rowlands: Physical Papers. 

95 Halonen 2002, 39–41.
96 Redogörelse 1878–1881, 60–70.
97 Redogörelse 1884–1887, 79; Hjelt toimi professorina vuosina 

1882–1909. Tieteenalan ja tilojen kehitystä on kuvattu mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 150-vuotishistorii-
kissa. Halonen 2002, 41.

98 Halonen 2002, 39–41.
99 Marjomaa 2001.
100 Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntija FT Kaija Sipi-

län selvitys 2015.
101 Redogörelse 1899–1902, 204–207; Kertomus 1908–1911, 92 

ja Kertomus 1911–1914, 96. 
102 Öholm 1943. Beilsteinin Handbuch der organischen Chemie 

julkaistiin ensimmäisen kerran 1881 (2 200 sivua). Nykyisin 
se tunnetaan Beilstein-tietokantana ja on upotettu osaksi 
Elsevierin Reaxys-tietokantaa. 

103 Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntija FT Kaija Sipilä 
selvitti kemian laitokseen kirjastoon tulleiden lehtien vaihei-
ta: sähköposti kirjoittajalle huhtikuussa 2015. Kaikkiaan kir-
jastoon tulivat 1900-luvun alussa seuraavat lehdet. Annalen 
der Chemie; Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft; 
Bulletin de la Societe chimique d. Paris; Chemikerzeitung; 
Centralblatt; Jahrsbericht der Chemie; Jahrbuch der Chemie; 
Journal of the Chemical Society, Monatshefte für Chemie; 
Zeitschrift für anorg. Chemie; Zeitschrift für analyt. Chemie 
och Zeitschrift für physikalische Chemie.

104 Kertomus 1911–1914, 96. Kirjaston menoarvio vuositasolla oli 
1500 mk. 

105 Kertomus 1914–1917, 119. M. M. Richterin laaja luetteloteos 
orgaanisista yhdisteistä ostettiin tuolloin kirjastoon.

106 Halonen 2002, 54–55. 

107 Redogörelse 1866–1869, 70. Kyse on kansainvälisesti arvok-
kaasta julkaisusta; [verkkoaineisto]. [viitattu 30.1.2019]. saa-
tavissa. https://archive.org/details/herbierdelafranc148bull  

108 Redogörelse 1896–1899, 126.
109 Redogörelse 1881–1884; Redogörelse 1890–1893.
110 Redogörelse 1890–1893, 102.
111 [verkkoaineisto]. [viitattu 30.1.2019]. Saatavissa: https://

www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit#sec-
tion-28820.

112 Kertomus 1926, 62.
113 Halonen 2002, 50. Vuosina 1853–1867 virkaa hoitivat kemian 

professori A.E. Arppe ja dosentti F. J. Wiik.
114 Redogörelse 1893–1896.
115 Forselles 1998. 
116 Kertomus 1902–1905, 208.
117 Kertomus 1914–1917, 147–149.
118 Suomen geologisen seuran historiaa on esitelty seuran 

verkkosivuilla. [verkkoaineisto]. [viitattu 23.2.2020]. https://
www.geologinenseura.fi/fi/seura/historia. 

119 Ks. Meadows 2006, 433.
120 Elfving 1898 (2014), 227–228.
121 Lindelöf 1898 (2014), 221–227. Seuralla oli tuolloin yhteistyö-

tä 141 eurooppalaisen, 21 amerikkalaisen, viiden aasialaisen 
ja kolmen australialaisen tieteellisen laitoksen ja yhdistyksen 
kanssa.

122 Elfving 1981, 68–69. 
123 Ignatius 2003, 278–279.
124 Bunch 2006, 439–440. Britanniassa lääketieteellisiä seuroja 

alettiin perustaa jo 1600-luvulla. Seuroja ja niiden kirjastoja 
yhdistettiin 1800-1900-luvuilla keskeisiksi lääketieteen 
organisaatioiksi ja kirjastoiksi.   

125 Relander 1888, 151–154.
126 Finska läkaresällskapetin 175-vuotista historiasta on kirjoit-

tanut Edgren 2010.
127 Aleksanteri II oli antanut vuonna 1863 kieliasetuksen, jonka 

mukaan suomen kieli olisi saatettava yhdenveroiseksi ruotsin 
kanssa 20 vuoden siirtymävaiheen kuluessa. Siirtymävaiheen 
kuluessa umpeen Matti Äyräpään ympärille ryhmittyneet lää-
ketieteen opiskelijat huomasivat, ettei lääkintöhallitus ollut 
ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin tehdäkseen suomesta 
lääketieteen kieltä, vaikka suomen piti vuonna 1883 tulla 
tasa-arvoiseksi ruotsin rinnalle ”kaikessa mikä välittömästi 
koski varsinaista suomenkielistä väestöä.”

128 Aikakauskirja Duodecimin ja Terveydenhoitolehden vaiheita 
on käsitelty Jaakko Ignatiuksen Duodecim-seuraa käsitte-
levässä historiateoksessa. Ks. Ignatius 2012, 594–616, 617–
650; Henna Sorvalin tarkistamat tiedot maaliskuussa 2019. 
(Tekijän arkisto). Terveydenhoito-lehden nimi ja kustantaja 
muuttuivat tämän jälkeen: lehti on ilmestynyt Otavamedian 
kustantamana nimellä Kotilääkäri: terveys, ravinto, liikunta.

129 Duodecim-seuran vuosikertomus 1889, 257, 259.  
130 Ignatius 2012, 977, 992, 995, 1001; Tarpila 1998, 2415. Pitkä-

aikainen kirjastonhoitaja oli Martti J. Mustakallio (1891–1968) 
vuodesta 1923 vuoteen 1966. Toiminnan laajetessa seura 
palkkasi apulaiskirjastonhoitajaksi rouva Karin Dieckma-
nin 1948–1959. Hänen jälkeensä tehtävässä toimi maisteri 
Annikki Kaivosoja vuoteen 1966 saakka.  

131 Ignatius 2003, 288.
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151 Kertomus 1902–1905, 238–242; Kertomus 1905–1908, 61. 
[verkkoaineisto]. [viitattu 10-9.2020]. Saatavissa: https://
www-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.helsinki.fi/pmc/jour-
nals/270/#janatphys

152 Tekijän arkisto: Henna Sorvalin selvitys lääketieteen lehtien 
vaiheista maaliskuussa 2019. Muut vuoden 1905 kerto-
muksessa mainitut hankinnat olivat: Täydellisinä sarjoina 
hankittiin Gustaf Retzius, Biologische Untersuchungen. Neue 
Folge, komplett (Bd. I–IX); Schwalbe, Jahresberichte über 
die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschicte 
vuodesta 1892 alkaen; Petrus Camper vuodesta 1905 alkaen 
(Amsterdamissa professori Louis Bolkin toimittama morfo-
loginen aikakauskirja) ja Kolmann, Handatlas der Entwicklun-
gsgeschichte des Menschen.

153 Kertomus 1914–1917, 86–93. 
154 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Laro, A., Helsingin 

lääketieteellisistä kirjastoista s.a., 5–18. Kirjastossa oli tun-
tuvasti enemmän työskentelypaikkoja (34) kuin useimmissa 
muissa laitoskirjastoissa.

155 Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 
1640–1917. [verkkoaineisto]. [viitattu 30.1.2019]. Saatavissa: 
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit

156 Hällsten 1886a, 3–5. 
157 Redogörelse 1883–1887; 1890–1893; 1899. Vuosina 1883–

1887 saatiin lahjoituksina yhteensä 28 julkaisua. Käsikirjojen 
tekijöinä mainitaan mm. Klein, Stöhr ja Grunhagen.

158 Tarkiainen 1998.
159 Lukkarinen 1989, 82.
160 Berättelse 1899–1902, 166–167.
161 Kertomus 1902–1905, 242; Kertomus 1905–1908, 63.
162 Kertomus 1914–1917, 93.
163 Tekijän arkisto: Henna Sorvalin selvitys lääketieteen lehtien 

vaiheista maaliskuussa 2019. 
164 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Laro, A., Helsingin 

lääketieteellisistä kirjastoista s.a., 5–18. 
165 Leikola, A. 2004. Hjeltin tieteellinen tuotanto jäi suhteellisen 

vähäiseksi lukuisten tehtävien vuoksi, joita mm. viran toinen 
puoli oikeuslääketiede (tuolloin valtiolääketiede) tuotti. Hän 
osallistui monin tavoin terveydenhuollon uudelleen järjeste-
lyihin ja toimi vararehtorina ja lääketieteellisen tiedekunnan 
dekaanina.

166 Redogörelse 1884–1887, 78. Hällstenin (1886b, 18) mukaan 
Hjeltin kirjakokoelma edustaa modernia patologista anato-
miaa.  

167 Ignatius 2001.
168 Redogörelse 1884–1887, 1890–1893, 1905–1908, 1914–1917.
169 Tekijän arkisto: Henna Sorvalin selvitys lääketieteen lehtien 

vaiheista maaliskuussa 2019.
170 Kertomus 1914–1917, 72.
171 Kertomus 1902–1905, 245–246.
172 Tekijän arkisto: Henna Sorvalin selvitys lääketieteen lehtien 

vaiheista maaliskuussa 2019.
173 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Laro, A., Helsingin 

lääketieteellisistä kirjastoista s.a., 5–18. Julkaisujen täsmälli-
nen määrä oli 1 810. 

174 Redogörelse 1896–1899, 111–112. 
175 Peldán 1967, 432–442; Helsingin yliopiston opettaja- ja 

virkamiesmatrikkeli 1640–1917. [verkkoaineisto]. [viitattu 

132 Hällsten 1886a, 3–5. 
133 Matti Liinamaan toimittamassa Suomen tieteellisten kirjas-

tojen oppaassa I sisätautien klinikan kirjaston perustamis-
vuodeksi mainitaan vuosi 1848. Kun kyseisen oppaan tiedot 
perustuvat kirjastojen omiin ilmoituksiin, ei käy selville, 
millaisiin dokumentteihin kirjastot ilmoituksissaan nojaavat, 
ja viitataanko laitoksen vai kirjaston perustamiseen. Ks. Liina-
maa 1971.

134 Bunch 2006, 440-442.
135 Redogörelse 1869–1872, 51–52, 66. Hankintahinta vastaa 

vuoden 2018 tasossa 9 200 euroa.
136 Hällsten 1886b, 17–18. 
137 Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 

1640–1917: [verkkoaineisto]. [viitattu 15.5.2018].  Saatavissa: 
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit  

138 Evert Julius Bonsdorff (1810–1898) oli sotilaslääkäri 
1835–1839; anatomian ja fysiologian apulainen Aleksanterin 
yliopistossa 1837–1846; anatomian ja fysiologian vt. pro-
fessori 1839–1846, professori 1846–1871; lääketieteellisen 
tiedekunnan dekaani 1856–1871. Anatomian kokoelmaan 
kuului lopulta lähes tuhat luurankoa, yli tuhat täytettyä lintua 
sekä linnunmunia ja pesiä, joukon täytettyjä kaloja ja yli 20 
000 hyönteisnäytettä Ks. Leikola, A. 2001

139 Redogörelse 1875–1878, 55. Laitokseen kuuluneita koko-
elmia: osteologiska museum, embryologiska samlingen, 
kraniologiska samlingen, finska fågelsamlingen, fysiologiska 
laboratoriets instrumentsamling.

140 Hällsten toimi professorina 1874–1882. Helsingin yliopiston 
opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917. [verkkoaineisto]. 
[viitattu 30.1.2019]. Saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/
yliopisto/yliopistomatrikkelit

141 Redogörelse 1875–1878, 57.
142 Redogörelse 1878–1881, 60–70.
143 Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 

1640–1917. [verkkoaineisto]. [viitattu 30.1.2019].  Saatavissa:  
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit 

144 Kirjallisuutta hankittiin niukasti: neljä ranskankielistä, yksi 
englanninkielinen ja yksi saksankielinen teos (1887–1890) ja 
vuosittain muutama ranskan kielellä ja 8–12 saksan kielellä 
julkaistua teosta (1890–1893). Redogörelse 1887–1890, 
1893.

145 Muun muassa tohtori Wilhelm af Ursinin kuolinpesän 
lahjoituksena saatiin kolme julkaisua (S.T. von Sömmerring, 
Samuelis, Thomae 1804, 1806, 1818).

146 Redogörelse 1890–1893. 
147 Henry Grayn (1826/7–1861) anatomia sai varhain tunnustus-

ta. Anatomian lääketieteelliset piirrokset olivat Henry Van-
dyke Carterin käsialaa. [verkkoaineisto]. [viitattu 30.1.2019].  
Saatavissa:  http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttoli-
fe/people/henrygray.aspx.   

148 Helsingin yliopiston HELKA-tietokannasta löytyy useita 
painoksia Grayn anatomiasta ml. ensimmäisen painoksen 
facsimilepainos. Anatomia on 20. painoksesta lähtien käy-
tettävissä e-aineistona kirjastossa ja se täydentyy jatkuvasti. 
Nimi Grayn anatomia on myös suositulla televisiosarjalla. 

149 Redogörelse 1899–1902, 164–165.
150 Tekijän arkisto: Tietoasiantuntija Henna Sorvalin selvitys 

lääketieteen lehtien vaiheista maaliskuussa 2019. Julkaisut 
sisältyvät edelleen Helsingin yliopiston kokoelmiin. 
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15.5.2018]. Saatavissa:  https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/
yliopistomatrikkelit  

176 Redogörelse 1887–1890, 85. 
177 Redogörelse 1899–1902. Muut tuolloin takautuvina hankitut 

julkaisut olivat: Neederlandsch Tijdschrift voor Pharmacie 
1868–1901, Zeitschrift der physiologischen Chemie I–XXXIV 
1877–1902, Berichte der pharmaceutischen Gesellschaft I–XI, 
1891–1902, ja Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 
1886–1901. Nykytilannetta selvitti Henna Sorvali maalis-
kuussa 2019. 

178 Kertomus 1902–1905, 243–245. Vuosina 1902–1905 laitok-
sella oli lääketieteen opiskelijoita ja farmasian opiskelijoita 
lähes sata vuosittain; Kertomus 1914–1917, 95–98

179 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Laro, A., Helsingin 
lääketieteellisistä kirjastoista s.a., 5–18. Farmaseuttiseen kir-
jastoon saatiin vuoden 1946 selvityksen mukaan 170 nidosta, 
joista ostettuja oli 64. 

180 Klinge 1989, 374.
181 Klinge 1989, 374–375. Varsinaisen lisensiaatintutkinnon 

aineiksi tulivat 1857 käytännön lääketiede, kirurgia, lapsen-
päästöoppi ja lastentautioppi sekä patologinen anatomia ja 
oikeuslääketiede (tuolloinen nimitys oli valtiolääketiede). 

182 Vuonna 1871 säädetyn luonnonhistoriallisen alkututkin-
non vaihtoehdoksi tuli pari vuosikymmentä myöhemmin 
erityinen lääketieteellinen alkututkinto, ns. medikofiili, johon 
kuului kielikoe latinassa, saksassa, ranskassa tai englannissa, 
äidinkielinen kirjoituskoe sekä kuulustelut kemiassa, fysii-
kassa, eläin- ja kasvitieteessä. Lääketieteen opinnot veivät 
noin seitsemän vuotta. Medikofiili poistettiin 1945 ja vasta 
1960-luvulla medisiinarit lakkasivat käymästä eläintieteen 
laitoksen opinnoissa. Klinge 1989, 376–378.

183 Hakosalo 2015, 21–36. Rosina Heikel toimi naisten ja lasten 
lääkärinä. Kesti lähes 20 vuotta, kunnes Rosina Heikel sai 
seuraajia. Karolina Eskelin ja Alma Josefina (Ina) Rosqvist 
valmistuivat lääketieteen lisensiaateiksi 1896. Vuosisadan 
vaihteessa Suomessa toimi neljä laillistettua naislääkäriä 
mutta Heikelin kuollessa vuonna 1929 naisia oli lääkäreinä jo 
90.

184 Meurman 2001. 
185 Saarenheimo 2001 (2006); Sivén 1934. Matti Äyräpään 

elämänvaiheita on käsitellyt Gunnar Sivén kirjassaan Matti 
Äyräpää. Elämäkerrallinen kuvaus ja persoonallisia muistel-
mia. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa vuosittain 
Matti Äyräpää-palkinnon.

186 Ehdotus hammaslääkäriopetuksen ja hammaslääkärilaitok-
sen järjestämiseksi Suomessa 1889, 252–256. 

187 Suomen hammaslääkäriseuran verkkosivusto. [verkkoaineis-
to]. [viitattu 20.3.2020]. Saatavissa: https://www.apollonia.
fi/yhdistys/historia/

188 Klinge 1989, 378–380; Hurmerinta 1992.
189 Calonius ja muut 2000, 99.
190 Liinamaa 1971, 1980. 
191 Kertomus 1914–1917, 103–111
192 Kertomus 1914–1917, 104. Suuriruhtinaskunnan ajan päät-

tyessä toiminnassa olivat sisätautien klinikka, propedeuttinen 
sisätautien klinikka, pediatrinen klinikka, iho- ja veneeristen 
tautien klinikka, silmäklinikka, korva-, kurkku- ja nenätau-
tien klinikka, psykiatrinen klinikka, kirurginen klinikka sekä 
obstetrinen ja gynekologinen yliopistonklinikka.

193 Kertomus 1920–1923, 80–85. 
194 Kertomus 1927–1928, 38–39.
195 Kertomus 1937–1938, 53–63.
196 Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kartoitus 1974.
197 Luettelo vaihtoyliopistoista: Agram, Basel, Berlin, Bern, Bonn, 

Breslau, Bruxelles, Christiania, Tartto (Dorpat), Erlangen, 
Freiburg in Baden, Giessen, Greifswald, Göttingen, Halle, 
Heidelberg, Jena, Kiel, Königsberg, Köbenhavn, Leipzig, Lei-
den, Lund, Lüttich, Marburg, München, Rostock, Strassburg, 
Tübingen, Upsala, Utrecht, Wien, Würzburg, Zürich.

198 Kertomus 1902–1905, 175–176.
199 Häkli 2003. Karl Collan oli Ylioppilaskirjaston kirjastonhoitaja 

1858–1864 ennen valintaansa Yliopiston Yleisen kirjaston 
kirjastonhoitajaksi. Hän toimi saksan lehtorina 1859–1866. 
Hän oli myös säveltäjä, kääntäjä ja kirjailija. Collan menehtyi 
1871 koleraan vain 43 vuotiaana. Collanin opintomatkan 
pohjalta syntyi 1861 Pohjoismaiden ensimmäinen kirjastotie-
teellinen väitöskirja.

200 Redogörelse 1863–1866, 39; Knapas 2012, 158–163.
201 Knapas 2012, 234–235.
202 Minter 2013, 23–26.
203 Östling 2018, 23–49. 
204 Josephson, Karlsohn and Östling 2014, 1–20. 
205 Predeek 1947, 95–97. 
206 Shkolnik 1991, 343. Vuonna 1876 perustettu John Hopkins 

-yliopisto otti ensimmäisten joukossa käyttöön opetukses-
saan saksalaisen seminaarimallin luento-opetuksen sijasta, 
mikä loi uusia vaatimuksia kirjaston palveluille ja kokoelmille. 
Leon Shkolnik pitää ensimmäisenä seminaarimallin sovelta-
jana kuitenkin Michiganin yliopistoa, joka otti seminaarimal-
lin käyttöön 1870-luvun alussa.

207 Knapas 2012, 232.
208 Osaston kokoukseen osallistuivat professorit Rein, Strand-

man, Danielsson, Gustafsson, Schybergson, Tudeer, Krohn, 
dosentti Böök. Professorin opetusvelvollisuus oli 4 tuntia 
luento-opetusta viikossa. Professorien Gustafsson ja Tudeer 
ehdotus koski mallia, jossa luentoja olisi kaksi tuntia ja harjoi-
tuksia 2 tuntia viikossa.

209 HYKA. Protokoll fördt vid historisk-filologiska sektionens 
sammanträde lördagen den 2 oktober 1886 § 5 och bilaga.

210 Klinge 1989, 491, 698, 899.
211 Karlsson 2003, 179.
212 Väisänen 2001. Fridolf Vladimir Gustafsson (1853–1924) 

valittiin jo 28-vuotiaana Rooman kirjallisuuden professoriksi, 
missä tehtävässä hän toimi 40 vuotta vuosina 1881–1920.

213 Väisänen 1999.
214 Knapas 2012, 238.
215 Redogörelse 1887–1890, 61–62.
216 Strandström 1990, 305. Marja-Leena Strandström kirjoitti 

historiallis-kielitieteellisestä kirjastosta julkaisuun Humanis-
tit huomenna. Kimmo Tuominen viittaa samaan alkuvuoteen 
haastattelussaan 2002, ks. Sinikara 2002b.

217 Redogörelse 1887–1890, 61.
218 Vuoden 2018 rahanarvoon verrattuna summa 2 600 markkaa 

vastaisi 15 400 euroa. Kun rahan arvoa verrataan esimerkiksi 
rahamuseon rahanarvolaskurin käyttämään työmiehen 
tuntipalkkaan, vastasi perustamisrahoitus vuonna 1887 noin 
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238 Kertomus 1902–1905, 192.
239 Kertomus 1902–1905, 193.
240 Kertomus 1902–1905, 37–38. Fonetiikan opetusta tuettiin 

siis summalla, joka vastasi lähes kymmenen työmiehen vuo-
sipalkkaa.

241 Östling 2018, 23–49.
242 Väisänen 2001.
243 HYKA: Protokoll fördt vid Historisk-filologiska sektionens 

sammanslag den 7 februar 1903, § 8. Kertomus 1902–1905, 
189.

244 HYKA: Protokoll fördt vid Historisk-filologiska sektionens 
sammanslag den 4 mars 1903, § 2.

245 HYKA. Protokoll fördt vid historisk-filologiska sektionens 
sammanträde lördagen den 4 maj 1904 § 7. Klassisen filologi-
an, germanistiikan ja romanistiikan oppiaineille myönnettiin 
kullekin 600 mk; estetiikan ja uudemman kirjallisuuden 
oppiaineille 500 mk, pohjoismaiden filologiaan 400 mk, 
suomen kielen ja orientalistiikan oppiaineille 300 mk, ja loppu 
300 mk yhteisiin hankintoihin ja yleisen historian vastape-
rustetulle kirjastolle.

246 Kertomus 1902–1905, 34–35. Professori Tommilan kirjoituk-
seen 2002, 51 on jäänyt ajankohtaa koskeva virhe, kun hän 
kirjoittaa toiminnan alkaneen 1908. Toiminta alkoi rehtorin-
kertomuksen mukaan jo 1904.  

247 Kertomus 1905–1908, 149–150. Filosofisen ja Pohjoismaiden 
historian seminaarikirjastojen perustamista varten myönnet-
tiin kumpaankin 2 000 markkaa. Suomalaista ja vertailevaa 
kansanrunoudentutkimusta varten saatiin 1 000 markkaa 
ja seuraavana vuonna 500 markan suuruinen lisämääräraha. 
Slaavilaisen seminaarikirjaston perustamista rahoitettiin 
edellisiä niukemmin 800 markalla. Rahoitus myönnettiin 
tullivarainrahastosta paitsi slaavilaista kirjastoa varten vara-
rahastosta.

248 Kertomus 1902–1905, 197–198.Tilattuja lehtiä olivat mm. 
Zeitschrift für bildende Kunst 1902–1905, Jahrbuch der kgl. 
preussischen Kunstsammlungen 23–25, Les Arts 1–40, Mo-
numents Piot 8–11, Le Gallerie nazionali italiane: 5, Harvard 
Studies (Terence Manuscripts).  

249 Kertomus 1905–1908, 74–75.
250 HYKA. Protokoll fördt vid historisk-filologiska sektionens 

sammanträde lördagen den 4 maj 1904 § 7.
251 Aro 2001. Tallqvistin kausi kesti vuoteen 1935.
252 Kertomus 1902–1905, 190.
253 HYKA. Protokoll fördt vid historisk-filologiska sektionens 

sammanträde lördagen den 4 maj 1904 § 7. Palkkio vastasi 
tuolloin työmiehen kahden vuoden palkkaa. Ks. rahamuseon 
rahanarvolaskuri.

254 Kulonen 2001. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen 
dosentti, tutkimusmatkailija K.Fr. Karjalainen toimi yliopiston 
historiallis-filologisen laitoksen amanuenssina vain vuodet 
1904–1905; väiteltyään ja saatuaan dosentuurin hän toimi 
vt. suomen kielen lehtorina 1905–1913; vt. suomen kielen ja 
kirjallisuuden professorina 1908, 1910, 1913, 1914, 1917 sekä 
lainopin ylioppilaiden suomen kielen opettajana 1910–1911.

255 Kertomus 1917–1920, 87–88.
256 Riikonen 2001. Oiva Tallgren (vuodesta 1933 Tuulio) 

1878–1941.
257 Kertomus 1902–1905, 190–191. Klassisen kielitieteen kokoel-

ma käsitti tuolloin 840 teosta (1180 nidosta).

4,3-kertaisesti työmiehen vuosipalkkaa ja ylläpitorahoitus 
vajaata 1,5:a työmiehen vuosipalkkaa.    

219 Redogörelse 1887–1890, 61–62. 
220 Redogörelse 1890–1893; Redogörelse 1893–1896; Redogö-

relse 1896–1899.
221 Vares 2001. Arvid Genetz (1848–1915) toimi yliopiston 

suomen kielen ja kirjallisuuden professori 1891–1893 ja suo-
malais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1893–1901 ja 
mm. senaattorina 1901–1905.

222 Redogörelse 1893–1896, 81–82; Redogörelse 1899–1902, 
128. Suomen kielen laitokselle myönnetty summa 1 500 
markkaa vastaa vuoden 2018 tasossa noin 7 000 euroa.

223 Genetz valitsi pari vuotta myöhemmin suomalais-ugrilaisen 
kielentutkimuksen professuurin, joten virka vapautui 1893. 

224 Autio 1998. 
225 Redogörelse 1899–1902, 127–128.
226 Redogörelse 1893–1896, 82–84.  Kokoelmien määrä nousi 

parissa vuodessa lähes 230 kirjaan ja vihkoon. Lisäksi kirjas-
tossa oli seinätauluja ja karttoja sekä tutkimusten käsikirjoi-
tuksia

227 Redogörelse 1893–1896, 84.
228 Redogörelse 1899–1902, 128. A. R. Niemi toimi sittemmin 

professorina ja vaikutti merkittävästi Liettuan kansanruno-
uden tutkimukseen. Hänen pojanpoikansa professori Hannu 
Niemi vaikutti 2000-luvulla uuden Helsingin yliopiston 
kirjaston luomiseen ja toimi Kansalliskirjaston johtokunnan 
puheenjohtajana.

229 Redogörelse 1893–1896, 55. Kirjastolle myönnettiin 2 000 
markkaa perushankintoihin ja 400 markkaa vuosittaiseen 
ylläpitoon ja kirjallisuuden hankintaan. (vuoden 2018 tasossa 
noin 15 000 euroa).

230 Professorin virassa toimi vuosina 1898–1908 Jarl Werner 
Söderhjelm (1859–1931), Helsingin yliopiston opettaja- ja 
virkamiesmatrikkeli 1640–1917. [verkkoaineisto]. [viitattu 
15.4.2017]. Saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/
yliopistomatrikkelit. 

231 Redogörelse 1899–1902, 127. Ylläpitosummaa lisättiin 
400:sta 600 markkaan vuodessa.

232 Redogörelse 1896–1899, 95. Laitos näki myös vaivaa varmis-
taakseen, että rahoitus käytettiin tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Hankintojen mahdollista päällekkäisyyttä Yliopiston 
Yleisen kirjaston kanssa kontrolloitiin, jotta ei hankittaisi 
samaa kirjallisuutta molempiin paikkoihin, sanakirjoja ja 
ensyklopedioita lukuun ottamatta. Seminaarin osanottajat 
käyttivät kirjallisuutta ahkerasti seminaarikirjastossa, sen 
sijaan kirjalainoja annettiin vain esimiehen luvalla.

233 Redogörelse 1899–1902, 127.
234 Ernst August Strandman (1832–1900) toimi vuosina 

1870–1875 itämaiden kirjallisuuden henkilökohtaisena 
ylimääräisenä professorina ja itämaiden kirjallisuuden 
professorina 1875–1898. Ks. Helsingin yliopiston opettaja- ja 
virkamiesmatrikkeli 1640–1917. [verkkoaineisto]. [viitattu 
15.5.2017].  Saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/
yliopistomatrikkelit

235 Redogörelse 1899–1902, 126–127. Vuonna 1901 kirjakokoel-
man kartuttamiseen myönnettiin 300 markkaa vuotuisiin 
hankintoihin neljän vuoden ajaksi.

236 Redogörelse 1899–1902, 128.
237 Kertomus 1902–1905, 36.
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258 Kertomus 1911–1914, 88. Laitokselle tuli tuolloin yhteensä 
126 jatkuvaa sarjaa tai kausijulkaisua.

259 Kertomus 1917–1920, 134; Kertomus 1920–1923, 168; 
Kertomus 1926, 89; Kertomus 1927–1928, 41. Aukkojen täyt-
tämiseen myönnetty 100 000 mk on vuoden 2018 tasossa 
arvioiden noin 31 000 euroa; jos se suhteutetaan 1920-luvun 
kustannustasoon, se vastasi vajaata yhdeksää työvuoden 
palkkaa (työmiehen tuntipalkalla laskien).

260 Kertomus 1902–1905, 191.
261 Kertomus 1905–1908, 74; Kertomus 1911–1914, 87–88. Halli-

tuskadulta kirjasto muutti 1926 Mariankatu 5:n rakennuk-
seen.

262 Kertomus 1908–1911, 55, Kertomus 1911–1914, 89 ja Kerto-
mus 1914–1917, 113.

263 Tuulio 1967, 217–222. Historiallis-kielitieteellistä kirjastoa 
kuvaavia katkelmia Tyyni Tuulion kirjasta Nuoruuden maa on 
poimittu Marja Yrjölän kirjoitukseen Rooman ja Babylonin 
rauha 1995. Ks. Tuulio & Yrjölä 1995, 140–142.

264 Tirranen 1952, 273–274.
265 Redogörelse 1893–1896. Yliopiston toimintakertomuksessa 

1893–1896 maantieteen opetuksen kerrotaan kehittyneen 
viimeisten yhdeksän vuoden kuluessa vähitellen laitokseksi, 
joka sai nimekseen Geografiska anstalt.

266 Tommila 2003a, 49–50.
267 Rikkinen 2001.
268 Rikkinen 2001; Halonen 2002, 51. Myös tavoitteet maantie-

teen seuran perustamiseksi joutuivat ristiriitaan. Professori 
Palmén nimittäin teki itsekin tutkimusmatkoja ja kannatti 
puhtaasti tieteellisen maantieteen seuran perustamista, kun 
taas Ragnar Hult halusi perustaa seuran, joka olisi avoin myös 
laajemmin alan harrastajille ja opettajille. Näin perustettiin 
kaksi alan seuraa, Suomen Maantieteellinen yhdistys, jonka 
sihteerinä toimi Hult ja seuraavana vuonna Suomen Maan-
tieteen seura, jonka sihteeri oli professori Palmén.

269 Redogörelse 1893–1896, 119–129. Nuoren innostuneen opet-
tajan käynnistämästä maantieteen opetuksesta tuli suosittu 
oppiaine, kunnes varakansleri kielsi 1894–1895 kahdelta 
opiskelijalta mahdollisuuden sisällyttää maantieteen suori-
tukset filosofian lisensiaatintutkintoon fyysis-matemaat-
tisessa osastossa. Samoin hän epäsi tusinalta opiskelijalta 
mahdollisuuden sisällyttää maantiede filosofian kandidaatin 
tutkintoon historiallis-filologisessa osastossa.

270 Halonen 2002, 51–52. Rosberg toimi professorin virassa 
1902–1929.

271 Kertomus 1914–1917, 149–151; Kertomus 1917–1920, 101–
102. Seminaarikirjasto oli opiskelijoiden käytössä arkipäivisin 
12 tuntia ja laitoksen käsikirjasto avoinna lainausta varten 
viisi tuntia viikossa Kirjastoa käytettiin lukuvuosittain noin 
750–1 200 kertaa.  Lainoja annettiin harvemmin, lukuvuosit-
tain 350–700.

272 Rajamäki 1977, 403–404.
273 Murtorinne 2001. Rosenqvist, Georg Gustaf (1855–1931) oli 

dogmatiikan ja siveysopin professori, kulttuuri- ja yh-
teiskuntafilosofi, sekä kansanedustaja 1907–1919. Hän 
toimi tiedekunnan dekaanina vuosina 1902–1916.

274 Kohonen & Nikolainen 1963, 17–37.
275 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 25.11.1902. 
276 HYKA: Opettaja- ja virkamiesluettelo 1640–1917: Viranhalti-

jat (Venäjän aika). 

277 Rajamäki 1977, 406.
278 Murtorinne & Rasila 2000. Alfred Kihlman (1825–1904) teki 

pääasiallisen elämäntyönsä Helsingin ruotsalaisen normaa-
likoulun uskonnon yliopettajana ja rehtorina sekä aikansa 
monipuolisena talouselämän vaikuttajana erityisesti Tampe-
reen Pellava- ja Rautateollisuusosakeyhtiön, myöhemmän 
Tampellan, sekä Kansallis-Osake-Pankin johdossa. Kihlmanin 
teologinen merkitys oli ensisijaisesti siinä, että hän perehtyi 
ensimmäisenä suomalaisena Tübingenin professorin Johann 
Tobias Beckin raamatulliseen teologiaan ja välitti sen näke-
myksiä suomalaisille ystävilleen.

279 Kertomus 1902–1905, 37.
280 Kertomus 1908–1911, 38.
281 Rajamäki 2003:4; HYKA: Teologisen tiedekunnan kirjaston 

75-vuotisjuhla 15.12.1977, Liisa Rajamäen juhlapuhe. 
282 Kertomus 1914–1917, 84–85.
283 Kertomus 1905–1908; Kertomus 1908–1911; Kertomus 

1911–1914. 
284 Ijäs 2001 (2012). Jaakko Gummerus (1870–1933) oli pitkäai-

kaisena kirkkohistorian professorina sekä Porvoon, sittemmin 
Tampereen piispana luterilaisen kirkon merkittävimpiä vai-
kuttajia 1900-luvun alkupuoliskolla. Professorina hän nosti 
kirkkohistorian tutkimuksen ja opetuksen tieteellistä tasoa. 
Hänen näkemyksensä luterilaisesta kirkosta Suomen kansan 
kasvattajana ja henkisenä yhdistäjänä oli ajankohtainen 
itsenäisyyden alkuaikoina. 

285 Kertomus 1917–1920, 70–71.
286 Knapas 2012, 130.
287 Vares 1998.
288 Modéen 2002.
289 HYKA: lainopillisen tiedekunnan kokous 11.10.1910. Otteessa 

perustelumuistio allekirjoittajina Otto Hjalmar Granfelt, 
Ragnar Holsti ja Auli Markkula (lainopillisen ylioppilastiede-
kunnan sihteeri).

290 Vuoden 2018 tasoon muutettuna perustamisrahoitus 2 000 
mk vastasi noin 8 000 euroa ja vuotuinen 1 000 markan 
ylläpitorahoitus noin 4 000 euroa. Rahanarvo oli kuitenkin 
jossain määrin laskenut verrattuna aiempiin kirjastojen rahoi-
tuspäätöksiin. 

291 HYKA: Lainopillisen tiedekunnan kokous 22.10.1910.
292 Forsström & Autio 2001. Granfelt, Otto Hjalmar (1874 - 

1957) nimitettiin 1909 prosessioikeuden professuuriin, 
sittemmin rikos- ja prosessioikeuden professuuriin. Hän 
toimi kymmenisen vuotta yliopiston vararehtorina. Hän 
oli aatelissäädyn valtiopäiväedustaja ja toimi oikeusmi-
nisterinä 1920-luvun alussa

293 Kertomus 1917–1920, 71.
294 Kertomus 1914–1917, 86.
295 HYKA: Lainopillisen tiedekunnan kokous 22.10.1910; Kerto-

mus 1911–1914, 63. Kirjastonhoitajan vuosipalkka oli aluksi 
300 markkaa ja vuodesta 1912 500 markkaa.

296 Kertomus 1917–1920, 71. Gadolinin virkavapauden aikana 
sijaisena oli tuolloin lakitieteenkandidaatti Åke. H. Gartz.

297 Kertomus 1911–1914.
298 Kertomus 1914–1917, 85.
299 Kertomus 1908–1911, 38–39.
300 Kertomus 1911–1914, 63–64; Kertomus 1914–1917, 85–86.
301 Österman 2002, 61.



lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 367

len radikaaleina opiskelijoina, samoin torpparioloja tutkinut 
Edvard Gylling.

319 Kertomus 1917–1920, 2–23.
320 Tilastokeskuksen ylläpitämä rahanarvonkerroin 1860–2013: 

Markan arvon heikkeni voimakkaasti vuosien 1914 ja 1918 
välisenä aikana. Vuonna 1914 markka vastasi 3,85 kertaisesti 
yhtä euroa (2013); vuonna 1917 vastaava arvo oli 1,23 euroa; 
vuonna 1918 markan arvo romahti vastaten enää 0.36 euroa 
vuoden 2013 tasoon verrattuna. [verkkoaineisto]. [viitattu 
15.4.2017]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/khi/2013/
khi_2013_2014-01-15_tau_001.html

321 Tiedot perustuvat yliopiston toimintakertomuksiin, ns. 
rehtorin kertomuksiin eri vuosilta. Niissä raportoitiin sekä 
apurahoista ja virkavapauksista että konferenssiosallistumi-
sista.

322 Knif 2007. Wilhelm Bolin (1832–1924) oli yliopiston kirjaston 
ylimääräinen amanuenssi 1862–1865; filosofian dosentti 
vuodesta 1865 alkaen. Hän toimi filosofian vt. professorina 
1865–1868 ja ylimääräinen filosofian professorina 1870–1873 
ennen nimittämistään yliopiston kirjastonhoitajaksi 1873– 
1912. Mm. kansallisbiografian artikkelissa käsitellään ennen 
kaikkea hänen toimintaansa filosofian parissa, toimintaansa 
Feuerbachin tuotannon julkaisijana, teatterimiehenä ja 
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alkuvaiheessa noin 300 nidosta

352 Kertomus 1902–1905, 236–237. Kirjastoon oli hankittu 
Zürichissä olevan Concilium bibliographicumin julkaisema 
kortisto (lippuluettelo) vuodesta 1896 alkaen kirjallisuudesta, 
joka koski hyönteisiä ja matoja.

353 Kertomus 1905–1908, 104–105; Kertomus 1908–1911, 
104–105; Kertomus 1911–1914, 144; Kertomus 1914–1917, 
160–161. 

354 Pihkala 1980, 4.
355 Kertomus 1911–1914, 133–135; Kertomus 1914–1917, 154–155. 

Käsikirjastossa oli vuoden 1916 lopussa lähes 1 200 teosta.
356 Kertomus 1914–1917, 157. Vuonna 1914 metsätieteellisessä 

laitoksessa oli seuraavat osastot: yleinen osasto, kirjasto, 
metsänarvioimisosasto, metsäteknologinen osasto ja met-
sänhoidollinen osasto.

357 Viitala 2009a. Eeva-Liisa Viitala on artikkelissaan selvittä-
nyt metsäkirjaston alkuvaiheita ja kirjaston kehittämiseen 
vaikuttaneita henkilöitä Evon opiston kaudella.

358 Kertomus 1911–1914; Kertomus 1914–1917, 157–160. 
359 Leikola 2006.
360 Kertomus 1911–1914, 137; Kertomus 1914–1917, 159.
361 Kertomukset 1926–1930.
362 Leikola 2006: Eino Saari (1894–1971).
363 Kivinen & Laitakari 1958, 105.
364 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 

15.3.1930 § 8–9. 
365 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 

15.2.1930 § 13.

366 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 
15.2.1930 § 14. Lukuvuodesta 1930–1931 alkaen kirjaston 
nimeksi tuli Metsätieteellinen kirjasto.

367 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 
15.2.1930 § 15–16. 

368 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokoukset 
6.2.1931 § 4 ja 15.3.1931 § 4. Samassa kokouksessa molem-
mat professorit esittivät määrärahan nostamista 22 500 
markkaan.

369 Kirjastomatrikkeli 1955, 80. Marjatta Martola muutti Berlii-
niin ilmeisesti silloisen puolisonsa (1936–1946) lähetystö-
neuvos Hans Ruben Martolan kanssa.

370 Hietala 2006, 89–93. Tiedeakatemian asettama komitea teki 
1941 esityksen, jonka mukaan Saksan valtakunnan toivot-
tiin perustavan Berliiniin suomalaisen instituutin. Berliinin 
yliopiston Unkarin instituutin Suomi-osasto tulisi siirtää 
tähän laitokseen. Neuvotteluja käytiin useana vuonna mutta 
suunnitelma ei toteutunut.

371 Kirjastomatrikkeli 1955, 80; Suomen kirjastonhoitajat 1973, 
106–107.

372 Halonen 2008, 410; Kivinen & Laitakari 1958, 155. Kirjalli-
suutta oli hankittu lukuvuosittain viidestäsadasta tuhanteen 
nidokseen. Lukuvuotena 1930–1931 julkaisujen kartunta oli 
poikkeuksellisen suurta (2 300 nidosta), ja seuraavinakin 
lukuvuosina kirjallisuuden hankinta oli tuntuvasti tehok-
kaampaa kuin ennen amanuenssin rekrytointia (1 700–1 800 
uutta julkaisua).

373 Kertomus 1936–1937, 77. Yhdistetyssä kirjastossa oli 1936 
noin 6 000 nidettä ja kirjastoa käytettiin ahkerasti, yli 10 000 
kertaa vuodessa

374 Kertomus 1937–1938, 87–88; Kertomus 1938–1939, 90–91.
375 Kertomus 1936–1937, 79–80.
376 Pihkala 1980, 4, 7; Kivinen & Laitakari 1958, 252. 
377 Mantere-Alhonen 2001.
378 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokoukset 

19.4.1945 § 21; 25.2.1947 § 45; 21.2.1948 § 38.
379 Kertomus 1952–1953, 82–83, Kivinen & Laitakari 1958, 

106–107; Suomen kirjastonhoitajat 1973; HYKA: Helsingin 
yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 1918–2000, Erillislai-
tokset.

380 Kirjastomatrikkeli 1955, 117. 
381 Suomen kirjastonhoitajat 1973, 168.
382 Halonen 2008, 409.
383 Kertomus 1937–1938, 81.
384 Kirjastomatrikkeli 1955, 120–121. Virtanen oli syntynyt 1905. 
385 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokoukset 

3.4.1940 § 3, 21.2. 1941 § 10, 19.2.1942.
386 Kirjastomatrikkeli 1955, 113; Suomen kirjastonhoitajat ja 

informaatikot 1980, 157.
387 Sievänen-Allen & Öberg 1976.
388 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 

30.5.1960 § 12 ja liite 149. Kirjastonhoitajan tointa hakivat 
FM Aili Jalava, FK J. Kainulainen, FM Paavo Lamminen ja FK 
Armi Värilä. 

389 HYKA: Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 
1918–2000, Erillislaitokset.

390 Halonen 2008, 409–410; Kaivosoja 1980, 2–3. 



lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 369

laitoksella suorittaen kirjaston kortistotyötä ja materiaali-
kokoelman järjestelyä”. Myös maanviljelys – ja metsäeläin-
tieteellinen laitoksen henkilöstöllä oli armeijapalvelusta ja 
ylioppilas Alli T. Massinen oli huoltotyössä takaisin valloitetul-
la alueella. Metsänhoitotieteellisen laitos toiminta vähäistä, 
sillä johtaja oli sotavankina ja mm. ylimääräinen amanuenssi 
Katri Lyyra toimi lääkintälottana. Tiedekunnan tiloja käyttivät 
kansanhuoltoministeriö ja valtioneuvoston toimikunnat, 
kansalaisjärjestöt ja tieteelliset seurat
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466 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 28.10.1950.
467 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 9.12.1950 § 2. 

Tiedekunta hyväksyi luonnoksen ja lähetti sen konsistorin 
kautta kanslerin vahvistettavaksi; Kertomus 1950–1951, 
75–76.

468 Autio 2002. Karl Robert Brotherus (1880–1949) toimi Hel-
singin yliopiston yleisen valtio-opin professorina 1924–1949, 
historiallis-kielitieteellisen osaston dekaanina 1930 ja yliopis-
ton rehtorina 1931–1938. 

469 Tommila 2001a. Erkki Kustaa Osmonsalo (1894–1949) 
valittiin poliittisen historian professoriksi 1948 mutta kuoli jo 
seuraavana vuonna vain 54-vuotiaana. 

470 Kertomus 1949–1950, 81.
471 Uusi Suomi 22.11.1956. Tapauksesta kerrottiin Uudessa Suo-

messa luovutustilaisuudesta otetun kuvan kanssa.
472 Kertomus 1950–1951, 75. Professori John H. Wuorinen 

Columbian yliopistosta toimitti perustamisvuonna kirjastolle 
huomattavan erän amerikkalaista kirjallisuutta sekä kaksi 
kirjoituskonetta. Miss Vieno Johnson Bostonista lahjoitti kir-
jastolle suurehkon erän amerikkalaista kirjallisuutta. …Lisäksi 
on saatu 1 000 dollaria niistä varoista, jotka United States 
Public Law´n 256/81. Congressin nojalla on myönnetty jaetta-
vaksi Suomen tieteellisille kirjastoille. Professori Wuorinen 
jatkoi lahjoituksia useana vuonna. Kertomus 1951–1952, 77; 
Kertomus 1952–1953, 78.

473 HULIB-arkisto: Professori Erik Allardtin puhe valtiotieteelli-
sen tiedekunnan kirjasto 50-vuotisjuhlissa 2000, 4.

474 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokouspöytäkirja 
19.1.1952; Kertomus 1950–1951, 75; 1951–1952, 77.

475 Kirjastomatrikkeli 1955; Suomen kirjastonhoitajat 1967; 
Suomen kirjastonhoitajat 1973 ja Suomen kirjastonhoitajat 
ja informaatikot 1980. Eduskunnassa työskennellessään 
(1957–1979) Schauman suoritti FL-tutkinnon.

476 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokoukset 17.1.1957 § 5 
ja 16.3.1957 § 1. 

477 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 30.5.1959 § 11. 
478 Kertomus 1949–1950, 81; Autio 1997, 407–408. 
479 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 15.4.1950.
480 Autio 2006.
481 Peltonen 1995, 34.
482 Kertomus 1949–1950, 80–81; Kertomus 1950–1951, 75; Ker-

tomus 1959–1960, 78. 1950-luvun alkupuolella assistenttina 
toimi VTM Rolf Alameri ja loppupuolella VTK Matti Liedes.

483 Kertomus 1967–1967, 122–126; Kertomus 1968–1969, 
116–118. Uutta kirjallisuutta käsikirjastoihin ostettiin yleensä 
noin 70–150 teosta vuosittain.

484 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 
20.1.21934 § 7. Eroa esimiestehtävästä helmikuun alusta 
kannatti 15 osaston jäsentä. 8 professoria kannatti Tuulion 
anomusta sellaisenaan

485 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 19.1.1935 
§ 6.

486 Asetus 17.1.1936/45; Kertomus 1935–1936, 55–57.
487 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 8.2.1936 § 

3.
488 Historiallis-kielitieteellisen osaston kokoukset 22.2.1941 § 7 

ja 3.3.1945 § 21 ja 30.11.1946 § 9. Professori Kaila esitti palkan 
korotusta vastaamaan Yleisen kirjaston vanhemman alikir-

https://fi.usembassy.gov/american-resource-center-will-close-on-june-7-2020/
https://fi.usembassy.gov/american-resource-center-will-close-on-june-7-2020/
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512 Teologisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 27 
päivänä maaliskuuta 1962 antama.

513 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kansle-
rin 16 päivänä kesäkuuta.1960 antama.

514 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 23.11.1960 § 
1 ja § 2. Konsistori pyysi lausunnon hakijoista. Virkaa haki 
Lammisen lisäksi tointa hoitanut FM Liisa Birgitta Tommola. 
Tommola oli hakenut myös amanuenssin virkaa, jota hänen 
lisäkseen haki Eila Tellervo Lindqvist.   Tiedekunta esitti 
kokouksessaan 7.12.1960 § 1 konsistorille Lammisen nimit-
tämistä kirjastonhoitajan virkaan ja Tommolan nimittämistä 
amanuenssin virkaan. 

515 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 7.12.1960 § 2.
516 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 2.6.1971 § 3. 
517 Harju-Khadr 1987. Lamminen toimi jo opiskeluvuosinaan 

kanslistina Maatalouskirjastossa (1955–1960), sen jälkeen 
vt. amanuenssina 1961, vt. nuorempana alikirjastonhoitaja-
na 1962–1963 ja suoritettuaan VTK-tutkinnon vakinaisena 
nuorempana alikirjastonhoitajana 1964–1965. Hilkka-Sisko 
Kuusen (ent. Lamminen, o.s. Niemelä) muistokirjoitus jul-
kaistiin Signumissa; ks. Forsman ja Peltonen 2018. 

518 Forsman & Laaksovirta 1987, 15–19. 
519 Kirjastonhoitajat ja informaatikot 1980, 180.
520 Rautiainen 1979, 41–47. Pentti Rautiainen valittiin 1984 

johtamaan Turun kauppakorkeakoulun kirjastoa.
521 Tekijän arkisto: Eeva Peltosen sähköposti kirjoittajalle 

29.8.2016. 
522 HYKA. Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 16.12.1987 § 11. 

Hakijat: FM Marja-Liisa Harju-Khadr, FK Tuula Mäkinen, FK 
Ritva Maria Orava ja VTT Seija Marjatta Rahikainen.

523 [verkkoaineisto]. [viitattu 1.03.2020]. Saatavissa: http://
www.acatiimi.fi/2000/5_00/5_00l.htm

524 Kertomus 1966–1967, 125; Kertomus 1968–1969, 117; Autio 
1997; HULIB-arkisto: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 
toimintakertomukset rehtorinkertomusta varten.

525 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2017. [verkko-
aineisto]. [viitattu 11.03.2020]. Saatavissa: http://files.hulib.
helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html

526 Allardt 2000, 4–5; Forsman ja Laaksovirta 1987, 15. 
527 Peltonen 2005. 
528 Kortekangas 1971, 79–80. 
529 Liisa Kortekangas 1971, Oikeustieteellisen tiedekunnan 

kirjasto 60-vuotias, Lakimies 1971, 78–82; Kauko Sipponen, 
Lainopillisen tiedekunnan kirjasto 50-vuotias, Lakimies 1960, 
977–981.

530 Kertomus 1959–1960, 40.
531 HYKA: Oikeustieteellisen tiedekunnan kokous 3.3.1960. Toi-

nen hakija oli lakitieteen kandidaatti Salme Marjatta Seppälä. 
532 HYKA: Oikeustieteellisen tiedekunnan kokous 24.3.1960. 

Virkaa hoiti aluksi vt:nä Heikki Jokela. 
533 Kortekangas 1971, 80; Kuka kukin on 2003. Kauko Sipponen 

(1927–2019) toimi sittemmin Tampereen yliopiston julkishal-
linnon professorin tehtävissä, valtioneuvoston ja Tasavallan 
presidentin kanslian kansliapäällikkönä, sekä maaherrana. 
Ks. Leppänen 2019 (Muistokirjoitus Helsingin sanomissa 
4.8.2019).  

534 Juntunen & Mattila 2006. Juhani Wirilanderilla oli merkittävä 
osuus kahden suurhankkeen, Bibliographia iuridica Fennican 

jastonhoitajan palkkaa. Osasto tuki esitystä ja päätti esittää 
asian konsistorille.

489 Nyström oli aloittanut tieteellisen työskentelyn jo apulai-
samanuenssin tehtävässä, josta hän anoi ja sai vapautusta 
1.10.1933–1.6.1934.  HYKA. Historiallis-kielitieteellisen 
osaston kokous 23.9.1933 § 7

490 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 14.3.1936 
§ 6. Professori Kailan lausunto hakijoista.

491 Kertomus 1936–1937, 57.
492 Kertomus 1937–1938, 63–65. Kertomus 1938–1939, 66–68.
493 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 5.10.1940 

§ 3. Kertomus 1936–1937, 56; Kertomus 1937–1938, 64; 
Kertomus 1938–1939, 6–68. 

494 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 18.5.1946 
§7.

495 HYKA. Historiallis-kielitieteellisen osaston kokous 30.11.1946 
§ 9. Päätös perustui professorien Kalin ja Cederberg lausun-
toihin. Myös Partanen oli sittemmin virkavapaana väitöstyötä 
varten.

496 Kuka kukin on 1954, 176.
497 HYKA: Historiallis-kielitieteellisen kirjaston arkisto. 
498 Muistokirjoitus HYKA: Historiallis-kielitieteellisen kirjaston 

arkisto.  
499 HYKA: Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 

1918–2000, Erillislaitokset. Kirjastonhoitajanimityksistä 
tiedekunta teki esityksen ja konsistori nimityspäätöksen. 

500 Helsingin yliopiston lainopillisen seminaarikirjaston johto-
sääntö 25.2.1960.

501 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö 
16.6.1960; Teologisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö 
27.3.1962.

502 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokoukset 2.3.1960 § 5 
ja 16.3.1960 § 5. 

503 HYKA: Lainopillisen tiedekunnan kokouspöytäkirjat 
24.3.1960 § 10; 7.4.1960 § 5 liitteineen; 5.5.1960 § 16. 

504 HYKA: Teologinen tiedekunnan kokous 14.3.1960 § 8. 
505 Asetus Helsingin yliopiston kirjaston virkojen kelpoisuuseh-

doista 3.3.1961 (132/61).
506 Ks. tarkemmin Mäkinen 1989, 21–23. Vuonna 1954 opetus-

ministeriö asetti Tieteellisten kirjastojen lautakunnan.
507 Helsingin yliopiston konsistori asetti 1952 keskuskirjastotoi-

mikunnan. 
508 Lagler 1993, 379–392; Pflug 1993, 22–23; Kertomus 

1957–1958, 40–43; Mäkinen 2000a.  
509 Lainopillinen tiedekunta sai ensimmäisenä kirjaston johto-

säännön helmikuussa 1960, sen jälkeen valtiotieteellinen 
tiede kunta kesäkuussa. Vuonna 1962 lainopillisen tiedekun-
nan johtosääntöä tarkistettiin, ja teologisen tiedekunnan 
kirjasto sai johtosäännön. 

510 Tätä ennen kirjastovakansseja oli vain Maatalouskirjastossa 
ja Metsäkirjastossa sekä historiallis-kielitieteellisessä laitok-
sessa ja 1950 perustetussa valtiotieteellisessä seminaarikir-
jastossa. Kyseiset vakanssit olivat amanuenssin vakinaisia tai 
ylimääräisiä virkoja, lukuun ottamatta historiallis-kielitieteel-
listä laitosta, joka sai kirjastonhoitajan viran 1936.

511 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kansle-
rin 16 päivänä kesäkuuta.1960 antama.

http://www.acatiimi.fi/2000/5_00/5_00l.htm
http://www.acatiimi.fi/2000/5_00/5_00l.htm
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html
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ja oikeustietosanakirja Encyclopædia Iuridica Fennican 
toteuttamisessa.

535 HYKA: Oikeustieteellisen tiedekunnan kokous 29.9.1960 § 
20. Kirjaston esimies professori Ellilä piti amanuenssin viran 
perustamista välttämättömänä. Tiedekunta päätti asettaa 
viran ensimmäiselle sijalle vuoden 1962 virkaesityksessään. 

536 HYKA: Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 
1918–2000, erillislaitokset.

537 HYKA: Oikeustieteellisen tiedekunnan kokoukset 1.3.1984 
§ 17 ja 15.3.1984 § 4. Virkaa hakivat VTM Sulevon ohella FK 
Marja-Liisa Keijonen, LuK, YK Leena Sinikka Koho ja FK Tuula 
Mäkinen.

538 Niskala 2000; Harju-Khadr 2004.
539 Kortekangas 1971, 80–81.  
540 Professorien toimikausista ks. Autio 1997 (Helsingin yliopis-

to–professorimatrikkeli 1918–1996). Luettelo kirjastojen 
esimiehistä on liitteenä. 

541 Forsström 2001; Autio 1997, 64–65; Kortekangas 1971, 
78–79. Tiedekunnan kirjaston juhliessa 60. toimintavuot-
taan, professori Ellilä viittasi niihin ideoihin ja neuvoihin, joita 
eräistä muista tiedekuntakirjastoista oli saatu ja mainitsi 
erityisesti Esko Häklin, joka 1960-luvulla oli teologisen 
tiedekunnan kirjastonhoitaja ja laitoskirjastotoimikunnan 
työvaliokunnan jäsen. 

542 Rajamäki 1977b, 405.
543 Rajamäki 1977b, 404.
544 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 25.1.1960 § 14–16. 

Vuonna 1960 seminaarikirjastolle anottiin 975 000 markkaa, 
uskonto- ja lähetystieteen laitokselle 150 000 markkaa ja 
sosiaalietiikan ja diakonian laitoksen perustamiskuluihin 
100 000 markkaa.

545 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 15.1.1962; Suomen 
kirjastonhoitajat ja informaatikot 1967. Vesa Kautto valmistui 
teologian maisteriksi 1963 ja filosofian lisensiaatiksi 1997. 
Hän toimi sittemmin Tampereen Teknillisen korkeakoulun 
kirjaston ja Oulun yliopiston kirjaston johtajana sekä 10 vuot-
ta Oulun yliopistossa kirjastotieteen ja informatiikan, sittem-
min informaatiotutkimuksen määräaikaisena professorina. 
Valtakunnallista yhteistyötä hän edisti lukuisten komiteoiden 
ja työryhmien jäsenenä.

546 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 26.9.1960. Tiede-
kunta vetosi muiden tiedekuntakirjastojen saamiin virkoihin 
esittäessään konsistorille kirjastonhoitajan viran perustamis-
ta. 

547 Teologisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 27 
päivänä maaliskuuta 1962 antama.

548 HYKA: Teologinen tiedekunnan kokoukset 14.5.1962 § 4 ja 
21.5.1962 § 15.

549 Sinikara 2002a. Professori Esko Häklin haastatteluun perus-
tuva kirjoitus käsitteli hänen työuransa vaiheita; eläkkeelle 
siirtyminen antoi mahdollisuuden tarkastella uran koko 
kaarta. 

550 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 29.1.1962 § 6–10. 
Vuoden 1963 menoarviossa esitettiin tiedekunnan kirjaston 
kirjahankintoihin ja sidotuksiin 1,5 miljoonaa mk, uskonto- ja 
lähetystieteen laitokselle, sosiaalietiikan ja diakonian laitok-
selle sekä ortodoksisen laitoksen perustamiskuluihin kullekin 
150 000 mk sekä laitosten perushankintoihin yhteensä 
810 000 mk. 

551 HYKA: Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto: 
Tietoja kirjaston viimeaikaisesta kehityksestä 10.11.1964.  
Vaikka muistiossa ei ole laatijan nimeä, on ilmeistä, että se on 
kirjastonhoitaja Häklin laatima näkemyksellinen dokumentti 
kirjaston kehittämiseksi mutta myös laaja-alaisemmasta 
aseman muutoksesta.

552 Rajamäki 1977b, 408.
553 Heikkilä 2003, 167–168.
554 Häkli 1968. Esko Häkli oli virkavapaana tieteellistä työtä 

varten 1.9.–31.12.1966, 1.9 –31.12.1967 ja 25.3.–30.3. 1968. 
HYKA: Teologisen tiedekunnan kokoukset 27.5.1966 § 6, 
18.5.1967 § 6 ja 1.4.1968 § 3. Hänen sijaisenaan toimi FK Airi 
Marja Kaarina Wiio. 

555 Professori Esko Häklin puhelinhaastattelu 28.4.2021.
556 Ylikirjastonhoitajan viran täyttöön liittyi vastaavanlaista 

dramatiikkaa kuin 1962 kirjastonhoitajan viran täyttöön. 
Häklin mukaan kyse oli kuitenkin ennen kaikkea 1970-luvun 
poliittisten rintamalinjojen synnystä. Osa kirjaston aktiiveista 
vetosi asiassa opetusministeri Kivistöön, joka valtioneu-
vostossa pyysi nimitysasian pöydälle mutta ei muutoin 
lämmennyt vetoomuksille. Nimitys tapahtui elokuussa 1976. 
Ks. Sinikara 2002a.

557 Häkli 2008. Myöhemmin assistentin tehtävä muutettiin 
informaatikon viraksi.

558 Suomen kirjastonhoitajat 1967, 80, Suomen kirjastonhoitajat 
ja informaatikot 1980, 133. 

559 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 27.5.1967. 
560 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 24.11.1969 § 3–5. 

Kanslerin kirjelmä 586/A/456 johtosäännön pykälien 3, 4, 5 ja 
8 muutoksista. 

561 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 15.12.1969 § 12. 
Toiselle sijalle asetettiin FK Eila Inkeri Rantala.

562 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokoukset 19.5.1969 § 18, 
22.5.1969 § 15 ja 11.9.1969 § 31. 

563 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 27.1.1969 § 7. 
564 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokoukset 16.5.1974 § 26, 

27.5.1974 § 8 ja 16.9.1974 § 2. Virkaa hakivat Rajamäen lisäksi 
VTK Maija Alasaukko-Oja ja HuK Hannele Niemi. 

565 Liisa Rajamäen työuraa on käsitelty mm. Helsingin yliopiston 
kirjastojen verkkolehdessä: Verkkari 10.3.2008: Juhlajulkaisu 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjaston kirjas-
tonjohtaja Liisa Rajamäen kunniaksi.

566 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 11.9.1969 § 31. 
567 Kirjastonhoitajat ja informaatikot 1980.
568 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokoukset 14.5.1969 § 18 ja 

18.1.1968 § 11. 
569 Kirjastossa toimivan assistentin viranhoito joutui toisinaan 

professorien taistelujen kohteeksi. Näin kävi vuonna 1980, 
jolloin virkaa hakivat juuri eksegetiikasta väitellyt Ville Riekki-
nen ja lisensiaatintyötään uskontotieteeseen valmisteleva TK 
Kaisa Sinikara, joka oli työskennellyt teologisen tiedekunnan 
kirjastossa parisen vuotta. Tiedekunta päätti valita tehtävään 
Sinikaran. Hakijoiden opinnäytteitä ohjanneet professorit 
kirjelmöivät oman oppilaansa puolesta melko kovasanaisesti, 
ja asia vietiin konsistoriin. Konsistori muutti tiedekunnan 
päätöstä ja nimitti tehtävään Riekkisen tutkimusansioiden 
perusteella. Sinikara toimi sittemmin useaan otteeseen Riek-
kisen sijaisena hänen muiden tehtäviensä vuoksi. Assistentin 
sijaisena toimi joitakin vuosia myös TK Hilkka Lippu. Ks. Kir-
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jaston vuosikertomukset ja virantäyttöasiakirjat sekä Tekijän 
arkisto: keskustelut kirjastonjohtaja Liisa Rajamäen kanssa.

570 Hella 1998; Mäkelä-Henriksson 1987, 17–18. Eeva Mäke-
lä-Henriksson on kirjoittanut arvokkaaksi kokemastaan 
ohjauksesta, jota hän sai Maliniemeltä kirjastotyön ohessa.

571 Kertomus 1957–1958, 42. 
572 Helsingin yliopisto: Laitoskirjastotoimikunta Laitoskirjasto-

toimikunnan mietintö 1969; Helsingin yliopiston kirjastolai-
toksen kartoitus 1974.

573 Ignatius 2012, 710; Tieteellisten seurain kirjaston toiminnasta 
ks. Hyvämäki 1987,25–41.

574 Ignatius 2012, 713–728.
575 Streng 1936.
576 Tieteellisten kirjastojen komitean mietintö 1950, 44–51.  
577 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Laro, A., Helsingin 

lääketieteellisistä kirjastoista s.a. Monistettu lääketieteellisen 
tiedekunnan toimesta. Vaikka julkaisussa ei ole vuosilukua, 
siinä käytetyt taulukot ajoittavat sen 1940-luvun loppuun. 
National Central Library Britanniassa fuusioitiin yhdessä 
useiden muiden kirjastojen kanssa 1973 kansalliskirjastoksi. 
British Libraryn yhteyteen muodostettiin kaukopalvelukes-
kus British Library Document Supply Centre. Tarkemmin ks. 
Bunch 2006, 448–449.

578 Sievänen-Allen 1976, 7–13; Kerkkonen 1949, 52; Seppälä 
1954, 254; Seppälä 1955, 367–369

579 Ignatius 2012, 673–676; Kauppi 1960. 
580 Bunch 2006, 440–442.
581 Seppälä 1954; Seppälä 1955.  
582 Seppälä 1960. 
583 Sievänen-Allen & Öberg 1976. 
584 HYKA: Lääketieteellinen keskuskirjasto; ks. Sievänen-Allen ja 

Öberg 1976, 24–27. 
585 Ignatius 2012, 723–727.
586 Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö Kanslerin 14 

päivänä kesäkuuta 1965 antama.
587 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokoukset 11.10.1966 

ja 25.10.1966 § 5. 
588 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokous 26.9.1967 § 31. 
589 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokoukseen 

24.10.1967 valmisteltu muistio asiantuntijalausuntoineen 
(päivätty 19.10.1967). Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
Perusteellisen asiantuntijalausunnon olivat laatineet Jyväs-
kylän yliopiston kirjastonhoitaja Eeva-Maija Tammekann ja 
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjastonhoi-
taja Aili Ryynänen. 

590 HYKA: Lääketieteellinen tiedekunta päätti kokouksessaan 
7.11.1967 § 16 esittää konsistorille, että Sievänen-Allenin 
nimitettäisiin keskuskirjaston kirjastonhoitajaksi.

591 Autio 1997, 499. Pekkarinen 2009.
592 Ks. esim. Sinikara 2007, 150. Cantores Minores-kuoro on ot-

tanut järjestämisvastuun hoitaakseen mutta yliopiston johto 
on toiminut Raamatun tekstien lukijana. 

593 Tieteellisen kirjallisuuspalvelun toimikunta. Osamietintö II 
1969, 3–6. 

594 Sievänen-Allen & Öberg 1976, 39.
595 Elinsiirto kysytyin tiedonala lääketieteen keskuskirjastos-

samme. Helsingin Sanomat 28.8.1968. 
596 Sievänen-Allen & Öberg 1980.

597 Laitinen 2018, 200.
598 Tarkemmin 4. pääluvussa Perustoimintojen automatisoinnis-

ta yhteiseen kirjastojärjestelmään.
599 Helsingin yliopiston kirjasto: Helsingin yliopiston kirjastolai-

toksen atk-toiminnan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet 
(1982), 9–11.  Vuonna 1981 Lääketieteen keskuskirjastolle 
myönnetyn määrärahan suuruus oli 106 300 markkaa.

600 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston kirjasto-
laitoksen henkilöstöstä 1978; Suomen kirjastonhoitajat ja 
informaatikot -matrikkeli 1980. 

601 Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö Kanslerin 14 
päivänä kesäkuuta 1965 antama.

602 Sievänen-Allen & Öberg 1976, 28–30; HYKA: Lääketieteel-
lisen tiedekunnan johtokunta 1966–1972. Lääketieteellinen 
kirjastotoiminta Helsingin yliopistossa. Selvitys. 

603 Kertomus 1967–1968, 87–93.
604 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969, 38–41.
605 Kertomus 1967–1968, 70–74.
606 HYKA: Lääketieteellisen keskuskirjaston johtokunta 

1966–1972. Adlercreutzin kirjelmä 22.10.1970.
607 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969, 36. 
608 HYKA: Lääketieteellisen keskuskirjaston johtokunnan hy-

väksytyt kokouspöytäkirjat 1972–1980, Apulaislääkäri Martti 
Kekomäen kirjelmä 4.5.1972. 

609 HYKA: Lääketieteellisen keskuskirjaston johtokunta 
1966–1972. Lääketieteellinen kirjastotoiminta Helsingin 
yliopistossa. Selvitys.

610 HYKA: Lääketieteen kirjastojen historiaa: Helsingin yliopis-
ton lääketieteellisen tiedekunnan kirjastoasioiden neuvot-
teluelimen mietintö. Helsinki 1976. Toimenpide-esitykset s. 
26–32.

611 Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon johtosääntö 
2.3.1999; aiemmat johtosäännöt: Lääketieteellisen keskus-
kirjaston johtosäännöt 14.6.1965 ja 14.8.1984; Helsingin 
yliopiston terveystieteiden keskuskirjaston johtosääntö 
31.12.1991.

612 Vuodesta 1966 tuli merkittävä yliopistojen historiassa. Tam-
pereelle siirretty Yhteiskunnallinen korkeakoulu muutettiin 
Tampereen yliopistoksi ja Jyväskylän Kasvatusopillinen 
Korkeakoulu Jyväskylän yliopistoksi. Itä-Suomen yliopiston 
sijaintia koskeneet kiistat ratkaistiin hajasijoituksella perus-
tamalla Joensuun ja Kuopion korkeakoulut ja Lappeenrannan 
teknillinen korkeakoulu. Myös Tampereelle perustettiin 
teknillinen korkeakoulu ja lisäksi yksityinen Vaasan kauppa-
korkeakoulu. Eskola 2003, 68–71.

613 Lampinen 2003, 25.
614 Kuusi 2011, 148–152. Aloitteentekijöitä olivat mm. Helsingin 

yliopiston ylioppilaskunnassa aikoinaan vaikuttaneet Olavi 
Lähteenmäki ja Mikko Juva.

615 Mäkinen 1989, 89–90
616 Häkli 1972a; Liinamaa 2013, 27. 
617 Åberg 2010, 13, 20–25.
618 Laitinen 2018, 199–201. 
619 Ilva 2006; Bourne & Hahn 2003; Britannian kehityksestä 

esim. Bowyer 1979, 209–221. Esimerkkejä ensimmäisistä 
kirjastoverkoista olivat vuonna 1971 perustettu amerikka-
lainen OCLC (Ohio College Library Center, nykyään Online 
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Computer Library Center) ja vuonna 1969 perustettu hollan-
tilainen Pica.

620 Nuotio 1986, 11–22. 
621 Pflug 2014, 13–30; Stoltzenburg 1979, 85–101. 
622 Ks. Siebert 2014, 30–32; Björnshauge 2004, 15–22.
623 Lidman 2002, 21–26; Lidman 2011, 49–62.
624 Shkolnik 1991, 348.  
625 Mäkinen 1989, 38, 65; Suomen tieteellisten kirjastojen 

lautakunta: Ehdotus Suomen tieteellisten kirjastojen kehit-
tämiseksi vuosina 1967–1971. Ehdotuksen taustalla oli mm. 
lautakunnan nuori jäsen Eeva-Maija Tammekann Jyväskylän 
yliopistosta.

626 Liitteessä 6 on mietinnön esittämä luettelo yliopiston laitok-
sista.

627 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969, 5–6; Häkli 1969a, 
103–104. 

628 Professorijäsenistä Ellilä oli tiedekuntansa kirjaston esimies ja 
Väänänen historiallis-kielitieteellisen laitoksen esimies. 

629 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969, 2–4 (esipuhe).  
630 Vaadittavien tutkimusten toteuttamiseen ja mietintöehdo-

tuksen laatimista varten toimikunta asetti työvaliokunnan, 
jonka puheenjohtaja oli professori Kauko Pirinen ja jäseniä 
kirjastonhoitajat Häkli ja Wirilander sekä työntutkija Asun-
maa.

631 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969. 
632 Häkli 1969, 5–6; Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969.
633 Muistio tieteellisten kirjastojen kirjallisuudenhankintamää-

rärahoista 1970, 116–122. Normijaostoon kuuluivat Henrik 
Schauman, Karl-Erik Henriksson, jonka tilalle syyskuussa 
1969 valittiin Eeva-Maija Tammekann ja Ritva Sievänen-Al-
len. 

634 Helsingin yliopiston kirjasto 1973b: Selvitys Helsingin yliopis-
ton tiedekunta- ja laitoskirjastojen kirjallisuuden hankinta-
periaatteista 1973.

635 Helsingin yliopiston kirjasto 1973b: Selvitys Helsingin yliopis-
ton tiedekunta- ja laitoskirjastojen kirjallisuuden hankinta-
periaatteista 1973, 3–5.  

636 Liebers 1979, 77.
637 Liitteessä 7 on selvitys tieteellisten kirjastojen tilastoperiaat-

teista. Vuoden 2014 tasoon muutettuna 635 000 vastaisi 916 
000 euroa ja 1,6 miljoonaa markkaa noin 2,3 miljoonaa euroa. 

638 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969, 129–134; Rajamäki 
1975, 78. Liisa Rajamäki totesi hieman kärkevästi, että vaikka 
laitoskirjastotoimikunta teki hyvää ja huolellista työtä, kir-
jastoja ei velvoitettu sen ehdotusten toteuttamiseen, mistä 
syystä kirjastolaitoksen neuvottelukunta jäi sen toiminnan 
ainoaksi muistomerkiksi.  

639 Korkeakoulujen sisäisen hallinnon kehittämiskomitean 
mietintö 1969; muun muassa Stolzenberg 1979, 92–93 on 
kuvannut Saksan hallinnon otetta yliopistoista yliopistojen 
autonomian päättymisenä.

640 Liitteessä 6 on mietinnön esittämä luettelo yliopiston laitok-
sista.

641 Helsingin yliopisto. Hallinnonuudistustoimikunnan mietintö 
1970, 4–22.

642 Kirjastojaostolla oli varsin lyhyt työskentelyaika 13.8.1970–
16.9.1970. Jaosto kokoontui 11 kertaa. Työssä käytettiin 
seuraavaa aineistoa: Korkeakoulujen palkkaussuhdetoimi-

kunnan I osamietintö, kirjastojaoston selvitys korkeakoulujen 
kirjastojen henkilökunnasta, 1969: B 58; Kurssikirjakomitean 
mietintö, 1968: B 23; Kurssikirjastojen organisointitoimi-
kunnan I osamietintö, 1970: B 9; Laitoskirjastotoimikunnan 
mietintö, Helsingin yliopisto 1969; Helsingin yliopiston 
konsistorin asettaman yliopiston kirjaston organisaatiota 
tutkivan toimikunnan lausunto 18.2.1970 (moniste).

643 Helsingin yliopisto. Hallinnonuudistustoimikunnan mietintö 
1970, 22–26, 71.

644 KK-arkisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen neuvot-
telukunnan ptk 17.2.1971; Neuvottelukunnan ptk 10.3.1971. 
Neuvottelukunnan jäsenet: kirjastonhoitajat Aino Hentinen 
(Historiallis-kielitieteellinen laitos), Esko Häkli (HYK) ja 
Paavo Lamminen (valtiotieteellinen tiedekunta), professori 
Hans Luther (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta/
konsistori), toimistopäällikkö Matti Malmberg (rehtorinvi-
rasto), vt. kirjastonhoitaja Harriet Rinne (Maatalouskirjasto) 
ja kirjastonhoitaja Ritva Sievänen-Allen (Lääketieteellinen 
keskuskirjasto). Ylioppilaskunnan hallitus ilmoitti jäseneksi 
VTK Seppo Laaksosen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi 
kirjastonhoitaja Iris Markkasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Esko Häkli. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja ja sihteeri 
sekä jäsenet Rinne ja Laaksonen

645 KK-arkisto: Kirjastoneuvottelukunnan pöytäkirjat 1971–1974.
646 Vaikka Schauman johti tuolloin Eduskunnan kirjastoa, hänellä 

oli myös kuuden vuoden työkokemus valtiotieteellisen semi-
naarikirjaston vakiinnuttamisesta Helsingin yliopistossa.

647 Kurssikirjastojen organisointitoimikunta 1971a: 3. osamietin-
tö. 

648 Kautto 1992, 133–144. 
649 Kirjastojaostoon 13.8.1970–16.9.1970 kuuluivat puheen-

johtajana lehtori Kai A. Saanila, jäseninä professori Heikki 
Jokela ja filosofian kandidaatti Esko-Olavi Seppälä, sihteerinä 
filosofian ylioppilas Eeva Latokartano. Jaosto kokoontui 11 
kertaa. Työssä käytettiin seuraavaa aineistoa: Korkeakoulujen 
palkkaussuhdetoimikunnan I osamietintö, kirjastojaoston 
selvitys korkeakoulujen kirjastojen henkilökunnasta, 1969: 
B 58; Kurssikirjakomitean mietintö, 1968: B 23; Kurssikir-
jastojen organisointitoimikunnan I osamietintö, 1970: B 9; 
Laitoskirjastotoimikunnan mietintö, Helsingin yliopisto 1969; 
Helsingin yliopiston konsistorin asettaman yliopiston kirjas-
ton organisaatiota tutkivan toimikunnan lausunto 18.2.1970 
(moniste).

650 KK-arkisto: HYK muistio kirjastolaitoksen neuvottelukunnal-
le 20.12.1971.

651 Häkli 1969a, 103–104. 
652 Autio 1997, 146–147; Autio 1997, 592–593. 
653 Helsingin yliopiston hallinnonuudistuksen suuntaviivoja 

1976, 43–44. 
654 KK-arkisto: Kirjastoneuvottelukunnan pöytäkirjat 8.4.1974, 

24.4.1974, 8.5.1974.
655 Helsingin yliopiston kirjasto 1973c: vuosikertomus. 
656 Autio 1997, 146–147.
657 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 30.10.1974 ja 

13.11.1974. Rehtorinvirastossa toimikunnan jäsenten määrää 
väljennettiin siten, että alarajaksi tuli 11 ja ylärajaksi 15.

658 Useisiin työryhmiin osallistuivat muun muassa kirjastonhoi-
tajat Annikki Kaivosoja, Matti Liinamaa Aino Nikupaavo, Liisa 
Rajamäki, Pentti Rautiainen ja Pirkko Wegelius.
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659 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 16.10.1974. Konsistori 
päätti jatkaa suunnittelijan toimikautta toistaiseksi kokouk-
sessaan 23.10.1974. 

660 Esko Häkli on kirjoittanut LIBERin historian: Innovation 
through Co-operation: the history of LIBER 1971–2009. Ks. 
Häkli 2011.  

661 Asetuskokoelma 526/1972; Samalla kumottiin päätökset 
aiemmista suunnitteluelimistä tieteellisten kirjastojen lauta-
kunnasta (1968) ja tieteellisen informoinnin neuvottelukun-
nasta (1969).

662 Tieteellisen informoinnin neuvosto ptk 1/72.
663 Tinfon mietintöjä on tässä tutkimuksessa käsitelty niissä 

yhteyksissä, joissa niiden ehdotukset ja suositukset koskivat 
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen suunnittelua.

664 Tieteellisten kirjastojen komitean mietintö 1950, 51–52, 
169–171. 

665 Tieteellisten kirjastojen kehittämistoimikunnan osamietintö II 
1967.

666 Knapas 2012, 343; Mäkinen 1989, 90. Rainer Knapas toteaa 
erillisen kansalliskirjaston olleen arkaluonteinen kysymys 
mutta ei käy tarkemmin läpi asian käsittelyn vaiheita. 

667 [verkkoaineisto]. [viitattu 26.3.2020]. Saatavissa: https://
www.bl.uk/about-us/our-story/history-of-the-british-lib-
rary; Mowat 2006, 380.

668 Tomas Lidman kuvaa 1970-luvun alkua turbulentiksi ajaksi, 
jolloin Kuninkaallisen kirjaston ja Tukholman yliopiston edus-
tajat taistelivat organisaatioratkaisuista. Lidman 2011, 50.  

669 Sahlin 2011, 27.
670 Ks. JH-arkisto: Juhani Hakkaraisen muistio 24.9.1972: Tie-

teellisen kirjasto- ja informaatiopalvelutoiminnan kehittämi-
nen.

671 Kurssikirjastojen organisointitoimikunta 1971a: 3. osamietin-
tö. 

672 Häkli oli 1967 vielä teologisen tiedekunnan kirjastonjohtaja 
mutta myös Vallinkosken johtaman tieteellisten kirjastojen 
lautakunnan sihteeri. Vuosina 1969–1974 hän toimi vt. osas-
topäällikkönä, sitten osastopäällikkönä ja ylikirjastonhoitajan 
sijaisena, kunnes nimitettiin ylikirjastonhoitajaksi 1976.  

673 JH-arkisto: Juhani Hakkaraisen muistiossa 6.2.1975 todetaan, 
että mietinnöstä annetut lausunnot ovat lähes kauttaaltaan 
myönteisiä, poikkeuksena valtiovarainministeriön lausunto. 
Muistiossa ehdotetaan, että tieteellisten kirjastojen suun-
nitteluyksikkö perustettaisiin jo vuoden 1976 alusta lukien 
opetusministeriön alaisuuteen, siihen siirrettäisiin Tinfolta 
ja Kirjallisuuspalvelun seuralta kuusi virkaa ja perustettaisiin 
tarvittavat uudet virat. 

674 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kartoitus 1974, 12.

675 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kehittämissuunnitelma vuosille 1976–1980.

676 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastojen työnjako 
1976.

677 Ks. Häkli 1969, 102–104. 
678 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastojen työnjako 

1976, 31–32.
679 Helsingin yliopiston kirjasto 1978: Toiminta- ja taloussuunni-

telma 1980–1984. 
680 JH-arkisto: Markku Linnan alustus Tieteellisten kirjastojen 

kehittämisnäkymät pidetty 23.9.1977 tieteellisten kirjastojen 

johtokuntien jäsenten neuvottelussa; JH-arkisto: Ministeri 
Kalevi Kivistön puhe tieteellisen informoinnin neuvoston III 
mietinnön luovutustilaisuudessa 12.12.1978; Hakkarainen 
1982, 49–52.

681 Sinikara 2007, 114–117; Biggs 1981, 182–201. Mary Biggs on 
käsitellyt laajasti jännitteitä ja konflikteja kirjastonhoitajien ja 
professorien välillä ottaen esimerkit amerikkalaisista yliopis-
toista.

682 Häkli 1991, 2–7. Kirjoitus pohjautui Kirjasto- ja informaatio-
alan päivillä 1990 pidettyyn puheenvuoroon.

683 Kautto 1992, 137.
684 Tammekann 1991, 87–90. 
685 Tieteellisten kirjastojen komitean mietintö 1950, 3.
686 Vesa Kauton arkisto: TINFO: Tieteelliset keskuskirjastot 

Muistio 24.4.1974.
687 Keskuskirjastojärjestelmän kehittämisestä ks. Laitinen 2018, 

102–125.
688 KK-arkisto: Kirjastoneuvottelukunnan ptk:t 7.2.1973 ja 

5.12.1973. 
689 Kokkonen 1987, 18–26.
690 Helsingin yliopiston kirjasto: Helsingin yliopiston kirjastolai-

toksen atk-toiminnan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet 
(1982), 10–12. 

691 JH-arkisto: Muistio Sosiaalitieteiden keskuskirjasto 
19.9.1983.

692 Ks. Törnudd 1992a; Törnudd 1992b.  
693 Helsingin yliopisto rahoitti erillisrahoituksella keskuskirjasto-

ja valtioneuvoston päätöksen kumoamisen jälkeenkin, mihin 
tavoite- ja tulosohjaus antoi mahdollisuuksia. Yhteiskunnal-
lisen vuorovaikutuksen osuus näiden kirjastojen toiminnasta 
oli mahdollista laskennallisesti osoittaa. Lääketieteellinen 
keskuskirjasto sai osuuden keskussairaalalle osoitetusta 
sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksesta.   

694 Medlars/Medline-tietokantojen käytön alkuvaiheista Skan-
dinaviassa ks. Elwin 2018, 87–99; Sievänen-Allen & Öberg 
1976, 39; Laitinen 2018, 200. 

695 Kaivosoja 1990, 246–247. Kirjastosta tuli 1980-luvulla usei-
den muiden kansainvälisten järjestöjen tallekirjasto.

696 International Information System for the Agricultural Sci-
ences and Technology (AGRIS) käynnistyi vuonna 1975.

697 Kaivosoja 1988, 124–125. 
698 Eniten käytettyjä olivat maatalousalojen tietokannat AGRI-

COLA, AGRIS ja CAB sekä elintarvikealojen FSTA.
699 Kaivosoja 1990, 246–248.
700 Karjalainen 1988, 165–166. 
701 Ruokonen, M. 1984, 1–5; Karjalainen 1988, 166–168. 
702 Ruokonen 1988, 174–176.
703 HYKA. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 

30.5.1974 § 22. Kirjastonhoitajan tointa hakivat: FK Annikki 
Kaivosoja, MMK Marja Paakkanen, YK Saara Raakkula, FM 
Kyllikki Ruokonen ja FK Rauha Sorsa. Tiedekunta käytti 
asiantuntijoina professori Antilaa, kirjastonhoitaja Johannes 
Kainulaista ja ylikirjastonhoitaja Elin Törnuddia. Tiedekunta 
päätti esittää sijalle 1 Kaivosojaa ja sijalle 2 Ruokosta.

704 Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot 1980, 60. 
705 HYKA: Terveystieteiden keskuskirjaston johtokunnan kokous 

17.3.1993 § 4. Liitteet 3 ja 4.
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706 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokoukset 
29.11.1979 § 23 ja 13.12.1979 § 23. Kirjastonhoitajan ylim. 
tointa hakivat FK Saara Annikki Karjalainen, FK Pirjo Marjatta 
Laaksonen ja VTK Leena Salli Annikki Saarinen. Tiedekunta 
määräsi asiantuntijaksi Kirjastonhoitaja Annikki Kaivosojan.  

707 HYKA: Metsäkirjaston arkistoaineistot: Esittelymuistio 
8.12.1979 tiedekunnan päätöstä varten; Suomen kirjaston-
hoitajat 1973, 64.

708 Mustajoki 2002, 48–53, 62–65. Mustajoki on havainnollisella 
tavalla analysoinut tiedekuntien eroja ja yhtäläisyyksiä.

709 KK-arkisto: Kirjastoneuvottelukunta ptk 24.11.1971.
710 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston humanisti-

sista kirjastopalveluista 1977, 1. Työryhmän asetti yliopiston 
kirjastotoimikunta 5.5.1976 osaston hyväksyttyä työryhmän 
asettamisen. Siihen kuuluivat osaston edustajina apulaispro-
fessori Aarne Kinnunen ja amanuenssi Marjatta Pekkanen, 
yliopiston kirjaston edustajina osastopäälliköt Marja Engman 
ja Leena Pettil, sekä ylioppilaskunnan edustajana filosofian 
ylioppilas Anssi Apajalahti. Työryhmän sihteeri oli suunnitte-
lija Annikki Hokynar. 

711 HYK:n humanistisen kirjallisuuden hankintakulut olivat 
800 000 markkaa ja osaston hankintamääräraha 330 000 
markkaa. Rahanarvolaskurin (2016) mukaan HYK:n osuus 
vastasi 574 000 euroa ja hk-osaston käyttämä summa 237 
000 euroa. 

712 Helsingin yliopiston kirjasto 1973b: Selvitys Helsingin yliopis-
ton tiedekunta- ja laitoskirjastojen kirjallisuuden hankin-
taperiaatteista. HYK:n kustannusosuus luonnontieteiden 
aineistohankinnoista oli tuolloin vain 6 %.

713 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston humanisti-
sista kirjastopalveluista 1977, 10–11. Yhteensä hk-osaston 
kirjastoissa oli 750 lukupaikkaa. Historiallis-kielitieteellisellä 
kirjastolla oli käytössään 1 200 m² ja Castrenianumin kirjas-
toilla 440 m².

714 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston humanistisis-
ta kirjastopalveluista 1977, 104–106.

715 Helsingin yliopiston kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma 
kaudeksi 1975–1979, 19, 23.

716 Knapas 2012, 332–334. 
717 KK-arkisto: Ilkka Niiniluodon kirje Helsingin yliopiston 

humanistisia kirjastopalveluja selvittävälle työryhmälle 
2.1.1978. Kirje on arkistoitu väärään asiayhteyteen, nimittäin 
Kirjastotoimikunnan kokoukseen 19.5.1980, jossa käsiteltiin 
muun muassa kirjastolaitoksen toiminta- ja taloussuunnitel-
maa vuosiksi 1978–1982.

718 HYKA: Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 1975–1984. 
Kokouspöytäkirjat 9.10.1980, 21.10.1980, 4.11.1980, 3.3.1981, 
17.3.1981, 7.4.1981, 1.3.1983. KK-arkisto: Kirjastotoimikunta 
1980–1981: Luonnos yhteistyöstä ja työnjaosta 7.4.1981 
(Blomstedt, Häkli). Puheenjohtaja oli professori Yrjö Blomst-
edt ja jäseniä ylikirjastonhoitaja Häkli ja kirjastonhoitaja 
Pettil (HYK). Esillä oli malli. jonka mukaan historiallis-kielitie-
teellinen kirjasto profiloituisi suljetuksi seminaarikirjastoksi 
tukemaan erityisesti opiskelua. Kielitieteiden ja psykologian 
tutkimuskirjallisuus keskitettäisiin HYK:oon.

719 Tuori 1987, 33–48. 
720 HULIB-arkisto: Historiallis-kielitieteellisen osaston kirjasto-

työryhmän raportti 17.10.1989. 

721 HYKA: Matemaattis-luonnontieteellisen osaston lausunto 
laitoskirjastotoimikunnan mietinnöstä 5.3.1970, Liite 2, 1–2, 
4–5.

722 Törnudd 1970, 174–175. Paneelin organisoi Suomen tieteelli-
nen kirjastoseura. Paneelin jäsenet olivat eri alojen luonnon-
tieteilijöitä. 

723 Kyseinen mietintö ei ollut yksimielinen.
724 Yliopiston tilojen järjestelykomitean mietintö oli valmistunut 

1971, samoin ehdotus ml-osaston sijoituspaikaksi 1972. 
725 Puheenjohtaja prof. Hans Luther, jäsenet prof. Kaarle Kur-

ki-Suonio, kirjastonhoitaja Marita Rosengren, vt. ylikirjaston-
hoitaja Esko Häkli (HYK) ja FK Markku Aro (HYY)

726 HULIB-arkisto: Helsingin yliopiston luonnontieteellistä kir-
jastolaitosta suunnittelevan toimikunnan mietintö. Helsinki 
1973.

727 Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämissuunnitelma 
1975, 13.

728 Ml-osaston kirjastotoimikunnan jäsenet 30.5.1974 alkaen 
olivat neuvottelukuntien puheenjohtajia, kaksi edustajaa 
HYK:sta sekä käyttäjien edustaja: pj. prof. Hans Luther 
(biotieteet ja maantiede), jäsenet prof. Jaakko Halmekoski 
(farmasia), prof. Kaarle Kurki-Suonio (fysikaaliset tieteet), 
prof. Pekka Hirsjärvi (kemialliset tieteet), apul.prof. Olli Jus-
sila (matematiikka ja tietojenkäsittelyoppi), osastopäällikkö 
Esko Häkli (HYK), osastopäällikkö Harriet Rinne (HYK), dos. 
Jaakko Syrjämäki (käyttäjät biotieteet ja maantiede). Sihteeri: 
FK Pirkko Lehtonen.  

729 Autio 1997, 106–107, 129, 172, 248–249. 
730 Autio 1997, 298–299. Matrikkelissa mainitaan vain alkuvuosi, 

jolloin prof. Luther aloitti tieteellisen seuran kirjastonhoi-
tajana. Hän ilmeisesti jatkoi työtä siihen saakka, kunnes 
Tieteellisten seurain kirjasto liitettiin yliopiston kirjastoon.

731 Liinamaa 2013, 34.
732 HYKA: Ml-osaston kirjastotoimikunnan ptk 17.11.1976. 
733 HULIB-arkisto: Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 

Matemaattis-luonnontieteellisen osaston kirjastolaitoksen 
tilantarpeesta. Helsingin yliopiston rakentamisen neuvotte-
lukunnan muistio 16.11.1976/EPK.

734 HYKA: Ml-osaston kirjastotoimikunnan ptk 9.11.1977. 
Matemaattisten ja luonnontieteiden kirjastotiloja arvioi-
tiin tarvittavan vuonna 1987 noin 3 500 m2 ja biologisten 
kirjastojen tilaa noin 2 200 m2. Seuraavina vuosina useat 
työryhmät selvittivät tilojen tarvetta: keskusyksikön tila-
tarpeen arvioitiin olevan vuonna 1995 yhteensä 3 690 m2, 
josta ml.-osaston osuus olisi 2 105 m2 ja luonnontieteellisen 
keskuskirjaston osuus 1 585 m2. Kaukonäköisesti arvioitiin 
lisätilan tarve vuoteen 2020 mennessä: 1 225 m2.

735 HYKA: Ml-osaston kirjastotoimikunnan ptk 4.1.1978. 
Liitteenä 2 Häklin muistio; Ml-osaston kirjastotoimikunnan 
pöytäkirjat 10.1.1978 ja 30.3.1978. 

736 HULIB-arkisto: Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaston kannanotto Hel-
singin yliopiston rakentamisen neuvottelukunnalle 6.4.1978.

737 Liinamaa 2013; Kuusi 2011, 384–385.
738 Matti Liinamaa on pitänyt keskeisenä yhteistyökumppani-

naan valtuuskunnan viisijäsenistä työvaliokuntaa: profes-
soreita Jaakko Jalas, Hans Luther ja Kalevi Rikkinen, Holger 
Thesleff sekä intendentti Pekka Sarvas.
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739 Hyvämäki 1987, 25–41; Liinamaa 2013, 33–42. Yleisseurojen 
(Suomalainen tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura – Finska 
Vetenskaps-Societeten) humanistiset sarjat siirrettiin HYK: 
oon. Suomalais-ugrilaisen seuran kirjasto liitettiin Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen kirjastoon 1979 nimellä 
Suomalais-ugrilainen kirjasto. Svenska Litteratursällskapet 
siirsi kokoelmansa omiin tiloihinsa. HYK puolestaan oli jo 
suunnitteluvaiheessa siirtänyt 11 keskeistä luonnontieteiden 
sekundaarijulkaisusarjaa Tieteellisten seurain kirjastoon.

740 Matti Liinamaa on kuvannut osaston alkuvaiheita kirjoituk-
sessaan 2013.

741 Kirjat, UDK-haku, Maisteri, Radio, CD-ROM ja ISBN.
742 Liinamaa 2013, 50–56. 
743 Ml-osaston kirjastotoimintaa johti 1980-luvun alussa Pekka 

Hirsjärvi ja hänen jälkeensä Martti Tienari. Luonnontietei-
den kirjaston neuvottelukuntaan osasto nimesi viisi jäsentä: 
professorit Jaakko Halmekosken, Pekka Hirsjärven, Kalevi 
Rikkisen, Stig Stenholmin ja Martti Tienarin. Yliopiston kirjas-
toa edustivat Esko Häkli ja Matti Liinamaa.

744 HULIB-arkisto: Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 
Ote Kumpulan yliopistoalueen alustavasta maankäyttö-
suunnitelmasta annetusta lausunnosta sisältyy ml-osaston 
kirjastotoimikunnan kirjastoteknisen työryhmän muistioon 
1983.

745 HULIB-arkisto: Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 
Muistio: Ml-osaston peruskirjastojärjestelmä Kumpulas-
sa (7.1.1983).  ML-osaston kirjastotoimikunnan asettama 
kirjastotekninen työryhmä vertaili muistiossaan opetusmi-
nisteriön suosittamaa mallia perus- ja laitoskirjastomalleihin. 
Aihetta oli käsitelty laajasti 1970-luvulta alkaen: työryh-
män lähteinä oli 45 aihetta käsitellyttä asiakirjaa tai niistä 
annettua lausuntoa. Kirjastoteknisen työryhmän muistiossa 
käsiteltiin erityisesti peruskirjastomallia, koska ml-osasto oli 
aiemmin asettunut kannattamaan sitä.

746 HULIB-arkisto. Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 
Ml-osaston kirjastonhoitajien kanta Kumpulan kirjasto-or-
ganisaatiosta 24.1.1983.

747 HULIB-arkisto. Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 
Vt. professori Hasen ja professori Lindebergin lausunto 
6.1.1983 ML-osaston kirjastotoimikunnalle ja professori 
Halkan muistio dekaani Olli Lehdolle 8.3.1983.  

748 HYKA: Ml-osaston kirjastotoimikunnan ptk 20.9.1983.
749 HULIB-arkisto. Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983. 

Dokumentti Keskuskirjastoasiasta 24.10.1984. 
750 Sarja 1984a, 189–194; Sarja 1984b, 263–264. Marja Sarja 

toimi mm. Helsingin yliopiston kirjastonhoitajien kokouksen 
sihteerinä, joten hänellä oli omaa yksikköä laajempi näkemys 
kirjastoasioihin.

751 Sievänen-Allen 1984a, 235–236; Sievänen-Allen 1984b, 
335–336; Sievänen-Allen 1985, 17; Tammekann 1985a, 
68–74. Keskusteluun vastasivat Eeva Kihlberg 1985, 78–79 
ja Terttu Soini 1985, 79, jotka puolustivat lääketieteellisten 
kirjastojen yhteistyön toimivuutta. Keskusteluun osallistui 
myös Veli-Pekka Hämäläinen 1985, 37.

752 Sarja 1985, 78. Kritiikin kärki kohdistuu ylikirjastonhoitaja 
Häkliin.

753 Björnström et al. 1985, 146.

754 Liinamaa 2013, 58. Kirjelmän allekirjoittajina olivat Seija 
Tikkanen, Seija Kämäri, Marjatta Lassig, Maija-Leena Murto 
ja Pirkko Kuisma.

755 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokoukset syyslukukaudella 
1993.

756 Niskanen 1984, 123.
757 Niskanen 1984, 119; Ahonen 2003, 216–217.
758 Vuonna 1945 kirjastossa oli 16 000 nidosta. Kymmenessä 

vuodessa määrä kasvoi ollen lähes 24 000. Viitasaari 1957, 
7–31. 

759 Suomen kirjastonhoitajat 1973, 110; Viitasaari 1957, 16. 
1930–1940-luvuilla osa-aikaisena kirjastonhoitajana toimi 
Ylioppilaskunnan kirjaston nuorempi amanuenssi FM Helena 
Niemi. Seuraavalla vuosikymmenellä osapäiväinen kirjaston-
hoitaja oli maisteri Lauri Ylöstalo, jolla oli kaksi apulaista.

760 Kertomus 1954–1955, 52.
761 Kertomus 1955–1956, 54.
762 Kertomus 1966–1967, 89–91.
763 Lukuvuoden 1966–1967 kertomuksessa mainitaan virasto-

työntekijöinä rouva Karin Bredenberg-Auros, merkonomi 
Marja-Terttu Koski 15.9–31.10.1966 sekä rouva Armi Koski-
nen 1.12.1966 alkaen.

764 Kertomus 1968–1969, 87; Suomen kirjastonhoitajat ja 
informaatikot 1980, 67. Sirkka Kekki oli 1968 valmistunut 
nuori maisteri, joka pätevöityi kirjastotehtäviin Suomen 
Kirjallisuuspalveluseuran informaatiopalvelukurssilla ja teki 
elämäntyönsä kasvatustieteen kirjastossa. 

765 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kehittämissuunnitelma 1975, 14, 44.

766 Kasvatustieteiden osaston kirjaston johtosääntö Kanslerin 9. 
joulukuuta 1974 antama.

767 HYKA: Kasvatustieteiden osaston kirjaston neuvottelukun-
nan kokoukset 1/1975, 2/1975, 1/1976, 2/1976. Kasvatustie-
teen laitoksen kirjastossa, joka toimi keskusyksikkönä, oli 
tuolloin kirjastoamanuenssi (V22), ts. kirjastoapulainen ja 
puolipäiväinen kirjastoamanuenssi, josta jouduttiin luopu-
maan 1976, sekä laudaturharjoittelija ja virastotyöntekijä. 
Opettajankoulutuslaitoksessa oli ap. kirjastoamanuenssi 
(V13) ja virastotyöntekijä. Käsityö- ja kotitalousopettajien 
yksiköiden kirjastoissa oli puolestaan konsistorin rahoittama-
na henkilö 4/5 tuntia viikossa. Kahdessa harjoittelukoulujen 
kirjastossa oli kummassakin kirjastoavustaja (V10).

768 HYKA: Kasvatustieteiden osaston kirjaston neuvottelukun-
nan kokous 1/1977.

769 Arvio kasvatustieteiden osaston kirjaston tarvitsemista 
tiloista Bulevardi 18:n uudisrakennuksessa sisältyi kirjaston 
neuvottelukunnan kokouksen 1/1976 pöytäkirjaan liitteenä. 

770 HYKA: Kasvatustieteiden osaston kirjaston neuvottelukun-
nan kokous 2/1976 pöytäkirja sekä liitteet 1 ja 2. Kirjallisuu-
den hankintamäärärahan katsottiin olevan riittävän, jopa liian 
suuren suhteessa henkilökunnan määrään. Kirjallisuuden 
hankintapolitiikan selkiyttäminen alkoi opettajankoulu-
tuslaitoksen ja kasvatustieteen laitoksen valmistelemilla 
hankintaohjelmilla 1976, joiden pohjalta voitiin käynnistää 
tarvittavien muutosten tekeminen. Yliopiston kirjasto oli val-
mis ottamaan vastatakseen seuraavien alueiden hankinnan: 
korkeakoulupedagogiikka, kasvatuksen historia, kasvatus-
filosofia, yliopistoja korkeakouluja koskeva kirjallisuus ja 
kasvatuksen klassikot alkukielellä.
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771 Lumiala-Hurme 1977; Honkavaara 1978. Kirsti Lumiala-Hur-
me teki selvityksen kotitalousopettajan ja käsityönopettajan 
koulutuslinjojen käsikirjastojen rakenteesta ja informaatio-
palveluista. Selvitys oli osa pätevöitymiskoulutusta: Suomen 
Kirjallisuuspalvelun seuran IX informaatiopalvelukurssin 
opinnäyte. Honkavaaran selvitys kasvatustieteen laitoksen ja 
opettajankoulutuslaitoksen kirjastojen käyttäjistä ja palveluja 
koskevista arvioinneista oli vastaavanlainen opinnäyte kuin 
Lumiala-Hurmeen selvitys.

772 Häkli 1984a, 152; Niskanen 1984, 130.
773 Kirjastonjohtaja Tuula Ruhasen arvio määriä koskevien erojen 

syistä. 
774 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kokous 23.5.1989 

§ 10 ja liite. Virkaan haki Tuula Ruhasen lisäksi FK Tuula 
Mäkinen ja FK Kari Virtanen. Kaikkien hakijoiden ollessa 
päteviä valinnassa korostui Tuula Ruhasen alan tuntemus; 
hän oli suorittanut aikuiskoulutuksen laudatur-opinnot ja 
psykologian approbaturin. Lausunnonantajat: esimies Erkki 
Komulainen ja osastopäällikkö Leena Pettil (HYK).

775 Verkkari 2007:9; Hiltunen 2010a.
776 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjasto-

neuvottelukunnan kokous 15.12.1997, kohta 6: kirjasto sai 
vakinaistettua kaksi kirjastosihteerin virkaa vuoden 1998 
alusta lukien. Yhteensä tukityöllistettyjen työpanos vastasi 
vuosittain 2,6 henkilötyövuotta. He hoitivat lainauspalveluja, 
lehtien saapumisvalvontaa, hyllytystä ja kokoelmien järjeste-
lyä ja osallistuivat takautuvan aineiston konvertointiin.

777 HYKA: Tuula Ruhasen kokoama muistio 19.12.1993; Helsingin 
lastentarhanopettajaopiston kirjaston liittämistä Helsingin 
yliopistoon käsittelevän työryhmän muistio; Kasvatustieteel-
lisen tiedekunnan kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän Esitys 
jatkotyöryhmälle kirjasto- ja tietopalvelun järjestämiseksi 
Kallio-Vallilan alueella 23.11.1994. 

778 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjasto-
neuvottelukunnan kokous 9.3.1995, kohta 9.

779 Historiallis-kielitieteellisen laitoksen ohjesääntö kanslerin 2 
päivänä helmikuuta 1951 antama.

780 Rajamäki 1987, 38–51. Liisa Rajamäki on kirjoittanut kirjas-
tonhoitajakokouksen vaiheista artikkelissaan Lehtolapsi 
vai laillinen perheenjäsen (1987), jota artikkelia on käytetty 
myös tässä kirjoituksessa seurattaessa yhteistyön vaiheita 
1970–1980-luvuilla.

781 Rajamäki 1987, 38–39. 
782 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 28.4.1981, luonnok-

set asetukseksi ja ohjesäännöksi.
783 HYKA: Kirjastonhoitajien kokous 4.5.1981, § 3. Opetusminis-

teriön muistio 1970-luvun alusta antoi periaatteessa mah-
dollisuuden käyttää kirjastonjohtajien virkanimikettä niin 
pienten korkeakoulujen kirjastojen kuin suurten itsenäisten 
tiedekuntakirjastojen johtavilla virkamiehillä.  

784 Helsingin yliopisto. Hallinnonuudistustoimikunnan mietintö 
1982, 22–23, 54.

785 Helsingin yliopisto. Hallinnonuudistustoimikunnan mietintö 
1984.

786 HYKA: Kirjastonhoitajien kokous 9.10.1984 § 6 ja liite 2.   
787 Helsingin yliopisto kannatti kirjastonjohtaja-nimikettä tiede-

kuntakirjastojen johtaville kirjastonhoitajille lausunnossaan 
korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhdeneuvottelukunnan 
kirjastojaoston mietinnöstä. Kyseinen lausunto julkaistiin 

Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehdessä 5–6/1986. 
Opetusministeriö ilmaisi kuitenkin kirjeessään yliopistolle, 
että kirjastonhoitajan nimike jäisi voimaan. HYKA: Kirjaston-
hoitajien kokous 15.10.1987 § 5.

788 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 19.5.1987 § 6.
789 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 16.9.1987 § 33 

ja liite 33A. 
790 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 16.10.1987 § 6; 

KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kirjelmä konsistorille 
28.10.1987. Allekirjoittajat puheenjohtaja Esko Häkli ja 
sihteeri Vuokko Palonen. Vuosien 1990–1994 KT-suunnitel-
massa oli mainittu esitys muuttaa kolme palkkausluokan A 23 
ja neljä palkkausluokan A 21 kirjastonhoitajavirkaa kirjaston-
johtajan viroiksi palkkausluokaltaan A 22/25.

791 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan esitys yliopiston palkkatoi-
mistolle 31.5.1989. Kirjastotoimikunta näyttäisi perustaneen 
kannanottonsa korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhdeneu-
vottelukunnan kirjastojaoston mietintöön, jossa kirjaston-
johtajan nimikettä esitettiin vain keskuskirjastojen johtajille 
(Komiteanmietintö 1985:44) ja opetusministeriön ohjeisiin, 
joissa samoin kirjastonjohtajan nimikettä pidettiin tarkoituk-
senmukaisena vain keskuskirjastoissa.  

792 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 21.5.1991 § 4. Kon-
sistori hyväksyi esitykset kokouksessaan 13.3.1991.

793 HYKA: Kirjastonhoitajien kokous 29.8.1991, kohta 4.
794 HYKA: Historiallis-kielitieteellisen osaston kokouksessa 

28.5.1991 käsiteltiin 5.5.1991 päivätty esitys Historiallis-kie-
litieteellisen kirjaston kirjastonhoitajan viran nimikkeen 
muutoksesta.

795 Asetus Helsingin yliopiston yleisen kirjaston virkojen kelpoi-
suusehdoista 25.4.1930/161, jonka 2 § koskien ylikirjaston-
hoitajan ja kirjastonhoitajan virkojen täyttöä oli uudistettu 
(25.5.1954/255).

796 Helsingin yliopiston tiedekuntakirjastojen johtosääntö 
Kanslerin 31 päivänä joulukuuta 1991 vahvistama. HYKA: 
valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston neuvottelukunnan 
johtosääntö hyväksyttiin tiedekunnan kokouksessa 8.2.1978.

797 Liinamaa 2013.
798 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 1990.
799 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 14.2.1990; Ope-

tusministeriö: Kansalliskirjastotyöryhmän muistio 1990; Ks. 
Häkli 1990a, 53–57.

800 Häkli 1990c, 269–271. 
801 Häkli 1990b, 239–245. 
802 Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö Kanslerin 8 huhti-

kuuta 1993 vahvistama.
803 Mustajoki 2002, 184–188. Lainaus professori Arto Mustajoen 

kirjasta Tuloksena yliopisto kuvastaa havainnollisella tavalla 
sitä tilannetta, josta kirjastolaitoksen muutosprosessi käyn-
nistyi 1990-luvun alkupuolella.

804 Helsingin yliopiston vuosikertomukset 1992, 6–7; 1993, 6–7; 
1994, 6–7. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin.

805 Arviointiryhmän jäseniä olivat professori Kari Raivio, dosentti 
Timo Kairesalo, atk-keskuksen jaostopäällikkö Kai Kuvaja 
ja ylioppilas Esa Hämäläinen. Sihteereinä toimivat Kaarina 
Hyvärinen ja Jussi Karvinen. Konsistori asetti ryhmän koko-
uksessaan 9.9.1992. Ks. Helsingin yliopiston arviointiryhmä 
1993a: Universitas renovata, 1–2. Suomen Akatemia oli 
tehnyt tieteenalakohtaisia arviointeja vuodesta 1983 alkaen. 
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Arvioinnin taustalla oli mm. vuonna 1990 julkaistu raportti 
Huomisen yliopisto ja lukuisten suunnitteluryhmien työs-
kentely. Humanistinen tiedekunta aloitti oman toimintansa 
arvioinnin julkaisulla Humanistit huomenna (1990).

806 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993a: Universitas reno-
vata.

807 Ryhmää johti professori Maarit Kaimio keskustakampuksel-
ta, sihteerinä toimi vt. kirjastonhoitaja Sinikka Luokkanen 
Kumpulan kampukselta, kirjastonhoitaja Heli Myllys Viikin 
kampukselta, kirjastonhoitaja Dorrit Gustafsson (HYK) ja 
terveydenhuollon ylioppilas Helena Watka Meilahdesta. 
Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993b, 1–10.

808 Arto Mustajoki on käsitellyt problematiikkaa sekä yleiseltä 
kannalta, että omiin kokemuksiin perustuen. Mustajoki 2002, 
89–104. 

809 Sinikara 1997a, 153–154. 
810 Kirjastot–yliopiston sydän 1998. 
811 Kyse oli kahden hengen ryhmästä, joka oli osallistunut jo 

aiempaan työryhmään: osastopäällikkö Sirkka Svedberg kau-
punginkirjastosta ja osastonjohtaja Kaisa Sinikara Opiskelija-
kirjastosta.

812 Sinikara 1993, 98–100.
813 Kuusi 2011, 292–293.  
814 Pohjoismaisten korkeakoulukirjastojen tilannetta oli selvitet-

ty NORD-INFO:n tilaamassa brittikonsultin Maurice Linen 
arvioinnissa. Hän piti ongelmana korkeakoulukirjastojen ha-
janaisuutta ja niiden heikkoa asemaa korkeakoulujen sisällä. 
Ks. Line 1992, 3.

815 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993b: Kirjastojen toi-
minnan kehittäminen, 1–2.  

816 HULIB-arkisto. Kirjastojen toiminnan arviointi; kevät 1993. 
Humanistisen tiedekunnan lausunto. Ote tiedekuntaneu-
voston pöytäkirjasta 23.3.1993; Matemaattis-luonnontie-
teellisen tiedekunnan lausunto 10.3.1993.

817 Tietohuollon neuvottelukunta: Korkeakoululaitoksen raken-
teellisen kehittämisen toimenpideohjelma 22.10.1993, 1–2. 

818 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993b: Kirjastojen toi-
minnan kehittäminen, 6–9. 

819 Helsingin yliopiston arviointiryhmä: Universitas renovata 
1993a, 107–114. 

820 HULIB-arkisto. Kirjastojen toiminnan arviointi; kevät 1993. 
Humanistisen tiedekunnan lausunto. Ote tiedekuntaneu-
voston pöytäkirjasta 23.3.1993; Matemaattis-luonnontie-
teellisen tiedekunnan lausunto 10.3.1993.

821 HYKA: Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan ohjesääntö, 
konsistorin hyväksymä 11.8.1993; KK-arkisto: Kirjastotoi-
mikunnan pöytäkirjat 1/1993 ja 2/1993. Edellisestä toimi-
kunnasta uuteen nimettiin Häklin lisäksi vain Harju-Khadr 
ja Kihlberg. Siihen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi neljä 
professoria: Heikki Palva, Martti Tienari, Yrjö Kaukiainen 
ja vt. apul.prof. Outi Merisalo, kirjastonjohtajat Mariam 
Ginman, Heli Myllys, Marja-Liisa Harju-Khadr ja Marjatta 
Sulevo, osastonjohtaja Kaisa Sinikara, kirjastonhoitajat Eeva 
Kihlberg ja Irma Reijonen sekä ylioppilaat Helena Watka ja 
Mikko Huotari. Asiantuntijajäsen oli kirjastonjohtaja Annikki 
Karjalainen ja sihteeri Jukka Petäjä rehtorinvirastosta.

822 Toimikunta sai toiseen kokoukseensa ylikirjastonhoitaja 
Häklin ja keskuskirjastojen johtajien valmisteleman kehittä-
misvision, jonka mukaan yliopistolla tulisi olla yksi kirjastolai-

tos, jolla olisi toimipisteensä neljällä kampuksella. Ehdotuk-
sen jyrkkyys, 170:sta yhteen, lukkiutti toimikunnan jäsenten 
asenteita eikä valmiutta näin suureen muutokseen ollut.

823 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk liitteineen 10.1.1994.
824 Tekijän arkisto: Haastattelumuistiinpanot 1993–1994.
825 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 4.11.1993.
826 Professori J. P. Roosin kolumni Helsingin Sanomien kuukausi-

liitteessä 1992:11, 52.
827 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk liitteineen 10.–11.1.1994.
828 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1994a, Universitas reno-

vata continuata.
829 Työryhmän puheenjohtaja oli Heli Myllys (Maatalouskirjasto) 

ja jäseniä kirjastonjohtaja Mariam Ginman (Terveystieteiden 
keskuskirjasto), suunnittelija Merja Järvenpää (HYK), kirjas-
toamanuenssi Pirjo Laitonen (Lääketieteellinen tiedekunta, 
I kirurgian klinikan kirjasto), kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen 
(Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto), varahenkilönä 
Liisa Rajamäki (Teologisen tiedekunnan kirjasto). Työryhmän 
sihteerinä toimi osastosihteeri Marja Kosonen (HYK).

830 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1994b: Helsingin yliopis-
ton kirjastotoimikunnan henkilöstösäästöryhmä. Liite 2.

831 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 21.6.1994. Konsistorin 
henkilöstövähennyksistä päättävä kokous vuoden 1995 alus-
sa oli osastonjohtaja Kaisa Sinikaran ensimmäinen kokous 
uutena henkilöstön edustajana. Tekijän arkisto: Muistiinpa-
not konsistorin ensimmäisestä kokouksesta 1995.  

832 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 2.3.1995. Henkilöstöku-
lujen vähennysvelvoite pieneni 3,2 miljoonaan markkaan.

833 Ensimmäinen henkilöstöjohtaja 1995 alkaen oli yliopiston eri 
tehtävissä pätevöitynyt FM Ulla Mansikkamäki.

834 Koulutuksesta ks. esim. Sinikara ja Leskelä 1995, 28–31. Usei-
ta kirjaston- ja osastonjohtajia osallistui johtamisvalmen-
nuksen intensiivikurssille, johon kuului mm. 360-arviointi. 
Tieteellisten johtajien, kirjaston- ja hallinnon esimiesten 
yhteinen koulutus oli hyvä ratkaisu. Se auttoi tunnistamaan 
erilaisia ajattelutapoja ja tuki sektoreita ylittävien verkostojen 
syntymistä. 

835 HYKA: Kirjastonhoitajien kokous 26.9.1994, kohta 4.
836 Kuka kukin on 2011, 938. 
837 HYKA: HALVI Konsistorin vaalit. HYHY ks. Ala 1999, 191. 
838 Kampuskirjastojen prosesseja on käsitelty jäljempänä. 
839 Työvaliokunnan jäseniä olivat Eeva Kihlberg, Heli Myllys, 

Terttu Nevalainen, Esko Paukkunen, Liisa Rajamäki ja Kaisa 
Sinikara (pj).

840 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokoukset 1993–1994.
841 Vaikutteita ja vertailukohtia haettiin muun muassa naapuri-

maasta tutustumalla Karoliinisen instituutin kirjastoon sekä 
Tukholman yliopiston kirjaston palvelu- ja tilaratkaisuihin. 
KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan matka toteutettiin huhti-
kuussa 1996. Karoliinisen yliopiston kirjastoa esitteli johtaja 
Teodora Oker-Blom, josta tuli sittemmin Eläinlääketieteelli-
sen kirjaston kirjastonjohtaja.

842 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk. Muistio 6.2.1996 stra-
tegiaseminaarista.

843 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 1996–1997. 
844 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat. 
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845 Universitas renovatan kirjastotyöryhmä ehdotti opiskelijakir-
jaston irrottamista HYK:sta omaksi erilliseksi laitoksekseen ja 
rahoituspohjan laajentamista korkeakoulujen yhteiseksi. 

846 Hietanen 1994, 18–20. 
847 Kirjastot–yliopiston sydän: Helsingin yliopiston kirjastojen 

kehittämisstrategia 1998–2005. Nimeen haluttiin liittää 
ajatus elämää sykkivästä sydämestä ja kirjastojen kohtalon-
yhteydestä opettajien, opiskelijoiden ja muun yliopistoväen 
kanssa. Ks. Mustajoki & Rajamäki & Ruhanen 1998, 155–161.

848 Kirjastot – yliopiston sydän 1998, 15–16, 28–30. 
849 Ks. Niiniluoto 2011, 112–113. 
850 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokousptk 6.4.1993 

§ 32 ja 18.5.1993 § 31. Toimikunta koostui laitos- ja klinik-
kakirjastojen henkilöstöstä. Terveystieteiden keskuskirjasto 
ilmoitti lähettävänsä kokouksiin edustajan tarvittaessa.

851 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kirjastotmk. koko-
uspöytäkirjat 1993–1996; Dekaani Raivion kirje 8.3.1996 
vastauksena toimikunnan jäsenten yhteydenottoon. Puheen-
johtajina toimivat Maija Heinonen ja Maija Sopanen. 

852 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokousptk 19.11.1996. 
Tiedekunnan kirjaston perustamista päätettiin esittää lukui-
sin varauksin.

853 HYKA: Konsistorin kokousptk 17.12.1997.
854 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokousptk 15.12.1998 § 

36 Liite: Selvitysmiehen muistio koskien TerKkon ja lääketie-
teellisen tiedekunnan kirjaston yhdistämistä 30.9.1998.

855 Silmä- ja korvatautien klinikka kuului jo Keisarillisen Aleksan-
terin Yliopiston aikana perustettuihin kirjastoihin useiden 
muiden klinikkakirjastojen kanssa. Kertomus 1914–1917, 104. 
Sen aktiivisesta toiminnasta raportoitiin myös 1960-luvulla. 
Kertomus 1967–1968, 70–74.

856 HYKA: Lääketieteellisen tiedekunnan kokousptk 15.12.1998 § 
36.

857 Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon johtosääntö 
2.3.1999; aiemmat johtosäännöt: Lääketieteellisen keskus-
kirjaston johtosäännöt 14.6.1965 ja 14.8.1984; Helsingin 
yliopiston terveystieteiden keskuskirjaston johtosääntö 
31.12.1991.

858 Helsingin yliopiston Toiminta- ja taloussuunnitelma 
1995–1998, 80. Opetusministeriön hallinnonalan osuus 
hankkeesta oli 12 miljoonaa markkaa. Hanke toteutettiin 
HYKS-kuntainliiton rakennushankkeena. HYKS vastaisi jat-
kossa valmiin rakennuksen ylläpidosta ja Helsingin yliopisto 
kirjaston toiminnasta.

859 HYKA: Konsistorin arkisto 175 Ca 144: Rakennusinvestoinnit 
vuosina 1991–2010. Konsistorin ptk 6.11.1991.

860 Meri 2010, 65–72. 
861 Pekkarinen 2009. 
862 HYKA. KVA. Kirjeenvaihto 107/5/93 Kanslerin päätös 

11.5.1993. Virkaa haki yhteensä 11 henkilöä.  
863 Kirjastonjohtajalta vaadittiin Helsingin yliopiston henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(1739/91) mukaan ylempi korkeakoulututkinto, perehty-
neisyys tehtäväalaan sekä kokemus johtamistehtävissä. 
Yhdentoista hakijan joukosta esille nousivat Ginmanin ohella 
FL Merja Jauhiainen ja VTK Eeva Kilhlberg. 

864 HYKA. Terveystieteiden keskuskirjaston johtokunnan kokous 
17.3.1993 § 4. Liitteet 3 ja 4.

865 HYKA: KVA: Kirjeenvaihto 3/5/99. Kanslerin päätös 
18.1.1999. Virkaa haki Rajakiilin lisäksi kuusi henkilöä:  
VTM Jukka Englund, PhD Maija-Leena Huotari, FK Jouko 
Kilpeläinen, FL Sinimarja Ojonen, TtT Kaija Tolvanen ja  
FM Pentti Vattulainen.

866 HYKA Terveystieteiden kirjaston johtokunnan kokousasiakir-
jat 14.12.1998.  

867 Vanttola 2005, 40–45.
868 Salomaa 2000c; Koivula 2011. Kirjaston henkilökunnasta 

mm. Päivi Pekkarinen toimi vuosien ajan IFLA:n lääketieteel-
lisessä jaostossa. Ks. Koivula & Pekkarinen 2011.

869 Rajakiili 2002a; Rajakiili 2002b; Rajakiili 2003; Hilska-Keinä-
nen 2008.

870 Ihamuotila 2007, 195–199. 
871 Ihamuotila 2007, 152.
872 Eeva-Liisa Viitala on kirjoittanut Viikin tiedekirjastoon 

yhdistyneiden kirjastojen vaiheista kirjaston tiedotuslehdessä 
Verkkarissa julkaistuissa artikkeleissa. Viitala 2009b; Viitala 
2009c; Viitala 2009d

873 Luonnontieteiden kirjaston vaiheita on käsitellyt mm. Kalevi 
Valovirta 2005, 22–25. 

874 Biokeskuksen kirjaston pääosa muodostettiin farmasian 
lisäksi biotieteiden kokoelmasta, johon oli yhdistetty perin-
nöllisyystieteen, kasvifysiologian, yleisen mikrobiologian, 
soveltavan mikrobiologian, biotekniikan ja elektronimikros-
kopian laitoskokoelmat.

875 Eeva-Liisa Viitala siteeraa Else Lindholmin julkaisematonta 
muistiota kirjoituksessaan Viitala 2009c. Kirjaston tiloissa oli 
kuusi tutkijahuonetta ja yhteensä 36 lukupaikkaa.

876 Farmasian laitoksen kirjaston vaiheita on kuvannut laitoksen 
kirjastonhoitaja Seija Tikkanen 1986, 136–138.

877 Farmasian opetuksen satavuotista historiaa ovat kuvanneet 
kirjassaan Fiat lege artis Lahtinen ja Issakainen 1997. 

878 Vuonna 1982 vaihtolehtiä tuli 33 nimekettä, kuusi vuotta ai-
kaisemmin lukumäärä oli 14. Mainitulta yhdistykseltä kirjasto 
sai runsaasti arvostelukappaleita teoksista, joita sen lehdessä 
oli arvioitu.

879 Karemaa 1995, 97–120, 134–159.
880 Oker-Blom 2015, 56–58; Iivonen & Suckcharoen 1992, 

130–133.
881 Viikin tiedekirjaston vuosikertomus 1999, 18–19. 
882 Uutinen Verkkari-lehdessä 2002/4.  Kasvitieteen kirjastosta 

ks. Rautiala 2004.  Kirjastonhoitaja Marjatta Rautiala siirtyi 
Viikin tiedekirjastoon. Sirkka Sällisen vastuulle tuli kirjas-
tosihteerinä hoitaa Kasvimuseon kirjastoa. Eläinmuseon 
kirjastoa hoitaa amanuenssi Sirkka-Liisa Nyeki. Ekologian 
ja systematiikan laitoksen kirjastosta vastasi Pirjo Pekka-
rinen. Muuton jälkeen kasvitieteen instituuttirakennus jäi 
Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon käyttöön. 
Kasvitieteen kirjaston kokoelmat jaettiin Viikin tiedekirjas-
ton, Kasvimuseon, Kasvitieteellisen puutarhan ja Ekologian ja 
systematiikan laitoksen käsikirjaston kesken.  Kaukolainaus 
siirtyi Viikin tiedekirjastoon. Kasvitieteen kirjoja siirtyi Viikin 
tiedekirjastoon noin 80 hm. Eläintieteen kirjaston kirjat 
jaettiin Ekologian ja systematiikan laitoksen käsikirjaston ja 
museon kesken. Sen sijaan Eläinfysiologian kausijulkaisut 
(150 hm) siirrettiin Viikin tiedekirjastoon.

883 HYKA: Viikin kirjastotyöryhmän pöytäkirjat 17.1.1994 ja 
8.2.1994. Suunnittelua tehtiin monella taholla: yliopiston 
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kirjastotoimikunnassa, matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan kirjastotoimikunnassa, Viikkiin muuttavien lai-
tosten johtoryhmissä, Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston 
neuvottelukunnissa, Viikin kirjastotyöryhmässä ja Biokeskus 
I:n suunnitteluryhmissä.

884 HYKA: Viikin kirjastotyöryhmän ptk 3.3.1994, Liite 6: Heli 
Myllyksen muistio Näkemys kirjastojen hallinnosta 17.2.1994. 
Saman kokouksen liite 6: Annikki Karjalaisen ja Varpu 
Rosokiven muistio Viikin alueen kirjastojen järjestäminen 
17.2.1994. Myllyksen muistiossa esitettiin, että kirjastois-
ta muodostettaisiin yksi hallinnollinen kokonaisuus, jolla 
ei kuitenkaan olisi yhtä päätösvaltaista johtokuntaa vaan 
kampuksen kirjastotoimikunta. Rahoitus koostuisi keskus-
hallinnon, tiedekuntien (2/3) ja erillislaitosten osuuksista.

885 HYKA: Viikin kirjastotyöryhmä raportti huhtikuu 1994, 13–14. 
886 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous 

19.5.1998 § A9. Rehtorin periaatepäätöksen esittelijä oli 
teknillisen osaston johtaja Toivo Vainiotalo.

887 Puolanne 2010, 50–51. Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 
kuuluvien kotitalous- ja käsityöopetuksen suunniteltiin 
muuttavan Viikin kampukselle. Tilojen löydyttyä keskusta-
kampukselta suunnitelmaa muutettiin.  

888 HYKA: HALVI-arkisto Konsistorin pöytäkirja 16.12.1998.
889 Vaikka Terkon uudisrakennus Meilahden kampuksella oli 

usean tahon rahoittama, sen käyttö- ja palvelukustannusten 
jaossa sovittiin eräänlaisesta ”oravannahkakaupasta”, joten 
erillistä rahoituksen jakomallia ei tarvittu.

890 Tekijän arkisto: Keskustelu Eero Puolanteen kanssa 
23.5.2019. 

891 Viikin tiedekirjaston johtosääntö Kanslerin 5 päivänä helmi-
kuuta 1999 vahvistama; oikaistu 18.3.1999.

892  Kirjaston toiminta katettiin talousarviovaroista, valtakun-
nallisuuden perusteella myönnettävällä erillisrahoituksella 
ja maksullisen toiminnan tuloilla sekä hankerahoituksella 
Budjettirahoituksen painotus oli 75 % ja täydentävän 
rahoituksen 25 %. Biotekniikan instituutin osuus laskettiin 
vain täydentävän rahoituksen suhteessa, sillä yksiköllä ei ollut 
perusopiskelijoita. Rahoitusmalli toteutettiin niin, että pohja-
na toimi tekninen laskelma rahoittajayksiköiden kokonaista-
louksien suhteista pohjana tilinpäätöstiedot. HULIB-arkisto: 
Heli Myllyksen muistio rahoitusmallista Keskustakampuksen 
kirjastotoiminnan suunnitteluryhmälle 10.10.2006.

893 Myllys 2009.
894 Äärilä 2000a.
895 Vuonna 1999 henkilöstömäärä oli suurimmillaan 59 käyn-

nissä olevien hankkeiden ja työministeriön kautta saatujen 
palkkausten ansiosta. Viikin tiedekirjaston vuosikertomus 
1999, 16.

896 Viikin tiedekirjaston vuosikertomukset 2000–2005.
897 HYKA: KVA Kirjeenvaihto 281/5/99. Kanslerin nimityspäätös 

14.2.2000. Virkaa hakivat seuraavat neljä henkilöä: YTM 
Matti Hjerppe, YTL Heli Myllys, FM Airi Nummelin ja YTM 
Sari Pajula.  

898 HYKA: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ptk. 
21.3.1991 § 29 ja liitteet. Konsistorin lausuntopyyntö (lähete 
no 489/437/91, 11.2.1991). Virkaa hakivat: FK Heli Marketta 
Myllys, FM Silja Sirkka Saalasvuo, agronomi Matti Her-
man Sillanpää, MMK Ann-Britt Ylinen. Saalasvuo ja Ylinen 

peruuttivat hakemuksensa. Lausunto ylikirjastonhoitaja Esko 
Häkliltä. Nimitys 1.5.1991 lukien

899 Myllys 1998.
900 Myllys 2009. 
901 Oker-Blom 2009.  
902 Aaltonen, Hagelin & Myllys 1996; Viikin tiedekirjaston toi-

mintakertomus 2008, 26–28; Tekijän arkisto: Heli Myllyksen 
sähköpostiviesti kirjoittajalle 15.5.2019.

903 Ks. Kuvio 3. 
904 HYKA: Ml-tiedekunnan kirjastotoimikunnan kokouksis-

sa Viikin infokeskuksen suunnittelu oli toistuvasti esillä 
1995–1997. 

905 HYKA: Ml-tiedekunnan kirjastotoimikunnan kokous 
17.12.1996: Dekaanin päätös 3.12.1998. Yliopisto myönsi 
Kumpulan kampukselle 350 000 markkaa kirjastotoimin-
nan suunnitteluun. Määrärahaa käytettiin mm. aineistojen 
hankintaan ja kokoelmien luettelointiin

906 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
28.2.2001. 

907 HYKA: Kumpulan tiedekirjaston perustamista koskeva esitys 
tiedekunnalle liitteineen 5.9.2000. 

908 Sarja 2001. Marja Sarjan kirjoitus Verkkarissa: Seitsemästä 
laitoskirjastosta Kumpulan tiedekirjasto.

909 HYKA: Kumpulan tiedekirjaston toiminta- ja taloussuunni-
telmat sekä vuosikertomukset 2001–2007.

910 Kumpulan tiedekirjaston johtosääntö Kanslerin 26 päivänä 
maaliskuuta 2001 vahvistama.

911 Kumpulan tiedekirjaston johtosäännön muutos Kanslerin 15. 
päivänä syyskuuta 2004 vahvistama.

912 HULIB-arkisto: Muistiot Kumpulan tiedekirjaston perus-
tamisesta 1.8.2000 ja 30.11.2000. Vuosina 2001–2004 
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta osoitti sekä 
Kumpulan, että Viikin tiedekirjastoille ”suoraa rahoitusta”, 
joka kohdistettiin kaikille laitoksille välillisinä kustannuksina. 
Rahoitus Viikkiin päättyi, kun biotieteellinen tiedekunta 
perustettiin 2004 ja siihen kuuluvat tieteenalat erotettiin 
matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

913 HYKA: Kumpulan kampuskirjastotoimikunnan kokous 
29.9.1999. Toimikunnan puheenjohtaja Heikki Saarinen val-
tuutettiin ottamaan yhteyttä dekaanin neuvotteluja varten. 
Dekaani Mauno Kosonen edusti tiedekuntaa Viikin kirjaston 
rahoitusta suunnittelevassa työryhmässä. 

914 HYKA: Kumpulan tiedekirjaston johtokunnan kokous 
6/2003, liite 2. Kumpulan tiedekirjaston hanke-esityksessä 
kaudelle 2004–2006 todetaan, että kirjaston suunnitte-
luvaiheessa 2000 ei pystytty ennakoimaan elektronisten 
aineistojen edellyttämiä kasvavia työaikapanostuksia. 

915 Kämäri & Huhtala 2006.
916 HYKA: Ml-tiedekunnan kirjastotoimikunnan kokous 

12.2.1996: Luonnontieteiden kirjaston vuosiraportti 1995. 
HYK:ssa kirjaston osastonjohtajana toimineen FM Sisko Hy-
vämäen nimike muutettiin tiedekunnan toimesta kirjaston-
johtajaksi.

917 HULIB-arkisto: Kumpulan tiedekirjasto: Esitys matemaat-
tis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle 26.11.2000 Kumpulan 
tiedekirjaston perustaminen. 

918 HYKA: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ko-
kous 15.3.2001 § 51 ja 52.
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919 HYKA: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ko-
kous 7.6.2001 § 114 ja liite. Virkaa hakivat Sinikka Luokkasen 
lisäksi FK Maria von Hertzen ja FM Taina Koivula. Valintaa 
valmistelivat professori Heikki Saarisen johdolla professori 
Kari Eskola ja professori Kalevi Suominen.  

920 Huhtala 2003.
921 HYKA: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

kokous 11.9.2003 § 91 liitteineen. Hakijoita oli kolme: YTM 
Hannele Fabritius, FK Ritva Hänninen ja FK Raisa Iivonen. Val-
misteluryhmä pj. Heikki Saarisen johdolla katsoi Fabritiuksella 
olevan paras tuntemus tieteellisten kirjastojen kokonaisti-
lanteesta murrosvaiheessa. 

922 Huhtala 2003; Huhtala 2004a; Huhtala 2004b. Kirjaston 
organisaatiomuutoksen jälkeen vuodesta 2015 eläkkeelle 
siirtymiseen saakka 2016 hän toimi kirjaston osaamispalvelu-
jen johtajana.

923 Kujala 2005.
924 HULIB-arkisto: Kumpulan kirjastoyhteistyötä selvittäneen 

toimikunnan muistio 16.8.2000; Luokkanen 2000, Kumpu-
lan kampukselle muuttavien laitosten kirjastojen yhdistämi-
sestä selvitys 21.8.2000.

925 Huhtala 2009; Vallinheimo 2010.
926 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993a, Universitas reno-

vata, 107–112, 159; Kuusi 2011, 396–397. 
927 Kirjastotoimikunnan esityksistä järjestettiin lausuntokierrok-

set, Opiskelijakirjastoa käsiteltiin dekaanien keskusteluissa, 
mutta myös mm. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, 
MTV:n uutisissa ja mielipidekirjoituksissa.

928 Häkli 2003.
929 Peltonen 2005a.
930 HYKA: Teologisen tiedekunnan kirjasto. Liisa Rajamäen 

kirjelmä tiedekuntaneuvostolle 27.11.1993; Teologisen 
tiedekuntakirjaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 8.11.1996, 
14.3.1997

931 HYKA: Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan kokous 
2001/2: Liite 2. Poimintoja kirjastoarviointiin liittyvästä kes-
kustelutilaisuudesta 29.1.2001 (Pirjo Folouti ja Eeva Laurila.

932 Strandström 1990, 311.  Kirjastonhoitaja Marja-Leena 
Strandström totesi uudistamisen jääneen odottamaan valta-
kunnallista kirjastonimikkeiden muutosta.

933 Helsingin yliopiston tiedekuntakirjastojen johtosääntö Kans-
lerin 31 päivänä joulukuuta 1991 vahvistama (johtosääntö 
koski teologisen kasvatustieteellisen ja valtiotieteellisen tie-
dekunnan kirjastoa sekä historiallis-kielitieteellistä kirjastoa).

934 HYKA: Humanistinen tiedekunta TTS 1995. 
935 Strandström 1998, 78–82. Opintomatka suuntautui Utre-

chtin, Groningenin ja Tilburgin yliopistoihin. Utrechtissa ja 
Groningenissa humanistiset tiedekunnat olivat yhdistäneet 
lukuisat kirjastonsa jo 1980-luvulla.

936 Nurmela 2010, 75–81. 
937 Orientalia (Aasian ja Afrikan tutkimuksen laitoksen kirjasto), 

arkeologian laitoksen kirjasto, historian laitoksen kirjasto, 
kansatieteen, antropologian ja folkloristiikan kirjasto, Ren-
vall-instituutin kirjasto ja Ibero-Amerikkalaisen keskuksen 
kirjasto, uskontotieteen kirjasto ja kehitysmaatutkimuksen 
kirjasto.

938 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Tekninen osasto: Unionin-
katu 38 Käyttösuunnitelma Lokakuu 1995; HULIB-arkisto: 
Topelia-kirjaston projekti 1998–2000, Raportti 10.1.1997: 

Unioninkatu 38–Kulttuurien tutkimuksen ja historian talon 
kirjasto. 

939 HULIB-arkisto: Tiedotus- ja keskustelutilaisuus humanisti-
sen tiedekunnan kirjasto- ja laitoshenkilöstölle tiedekunnan 
kirjasto-organisaation uudistuksesta 3.11.1999.

940 HYKA: Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 
kokous 21.3.2000, kohta 16. Esityksen tiedekuntakirjaston 
perustamisesta teki humanistisen tiedekunnan kirjastotoi-
mikunta.

941 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjastotoiminnan organi-
saatiouudistuksen hankesuunnitelma 29.9.1998. Suunnitel-
man valmistelivat Leena Barros, Marja-Leena Strandström, 
Pälvi Kaiponen ja Jussi Piekkala. 

942 HULIB-arkisto: Muistio humanistisen tiedekunnan tiede-
kuntakirjaston perustamisesta: Kari Huittinen 3.3.2000. 
Esa-Pekka Keskitalo kirjoitti kirjastojen verkkolehteen Verk-
kariin valmistelusta ja Marja-Leena Strandströmin ajatuksis-
ta: Keskitalo 2000.

943 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjasto: Selvitys kirjas-
tokustannuksista humanistisessa tiedekunnassa 30.5.2003 
(Matti Pitkälä). Kirjaston tilastojen mukaan hankintaan käy-
tettiin vuonna 2003 yhteensä noin 250 000 euroa, kun taas 
yliopiston taloushallinnon mukaan tiedekuntaan hankittu 
kirjallisuus maksoi lähes 400 000 euroa. Myös kansainvälinen 
kirjastoarviointi 2000 oli kiinnittänyt huomiota humanisti-
sen tiedekunnan kirjaston rahoitusmalliin.

944 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunta 
2003: Selvitys 21.1.2003 (Lähdesmäki Kristiina, Humanisti-
sen tiedekunnan kirjaston eri toimipaikkojen hankintakäy-
tännöt).

945 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunnan 
kokous 3.4.2001, kohta 9. 

946 Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimintasuunnitel-
massa 2007 esitettiin monografiarahoituksen siirtämistä 
kirjastolle ja todettiin, että kausijulkaisujen hankintarahoitus 
oli siirretty edellisvuonna kirjastoille. 

947 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston vuosikertomus 
2002, 2; Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 22.5.2003, liite 1.

948 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunnan 
kokous 12.6.2003, kohta 6. Lausunto Helsingin yliopiston 
kirjastotoimikunnan asettaman kirjastotoiminnan harmoni-
sointiryhmän loppuraportista 29.5.2002.  

949 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunnan 
kokous 1.9.2003, kohta 6 liitteineen. 

950 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunnan 
pöytäkirjat.

951 Yrjölä 2002.
952 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kokous 22.1.2002 § 9 ja 

liitteet. Virkaa hakivat: FK Pälvi Kaiponen, FM Maarit Kivelä, 
FM Iiris Kuusinen, FL Sinimarja Ojonen, FM Eila Rämö, VTK 
Åke Söderlund, YTT Kimmo Tuominen ja FK Pentti Vattu-
lainen. Johtokunta arvioi hakijat asiakirjojen perusteella ja 
haastatteluin, johon kutsuttiin myös tiedekuntasihteeri Lee-
na Barros ja Opiskelijakirjaston johtaja Kaisa Sinikara. Hakijat 
asetettiin järjestykseen: Tuominen, Kaiponen.  

953 Tuominen 2002.
954 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunnan 

pöytäkirjat.
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955 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kokous 23.11.2004 § 6, 
liitteet 6:1–2.

956 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimintakerto-
mus 2008. Asiakkaiden käytössä oli noin 140 atk-työasemaa 
sekä noin 700 lukupaikkaa, joista vajaa 90 ryhmätyötiloissa.

957 HULIB: Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto. Kirjas-
totilojen järjestelyt–yhteenveto laitosten kannanotoista 
17.1.2006/jp.

958 HYKA: Kansainvälisen talousoikeuden instituutin kirjasto: 
Suunnitelma Kansainvälisen talousoikeuden instituutin 
kirjaston perustamisesta 20.4.1990. 

959 Laurila 2000b.
960 Laurila 2001c. Eeva Laurilan mukaan Kivivuoren ”ansiolis-

ta” oli hengästyttävä: ”on oikeustieteellisen tiedekunnan 
kirjaston neuvottelukunnan puheenjohtajuus, Opiskelijakir-
jaston johtokunnan puheenjohtajuus, keskustakampuksen 
kirjastotoimikunnan jäsenyys, yliopiston kirjastotoimikunnan 
varajäsenyys ja keskustakampuksen oppimiskeskustyöryh-
män jäsenyys”. Professori Kivivuoren kiinnostus tietopalve-
luasioihin ei laantunut eläkeaikanakaan: seuraamalla lukuisia 
ulkomaisia lehtiä hän informoi kymmeniä asiantuntijoita 
heidän tehtäväalueidensa uutisista.

961 Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston vuosikertomus 
2007.

962 Huovinen 2007.
963 Toivola 2000; Huovinen 2002.
964 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut vuosikertomus 

2009, 36.
965 Sinikara 2002a (Sinikka Luokkasen ja Kimmo Tuomisen 

haastattelu).
966 Tieteellisen kirjastoseuran lehti Signum julkaisi 1997 nume-

rossa 8 lyhennelmän Sir Roger Elliotin kutsuluennosta, jonka 
hän piti Kööpenhaminassa IFLA:n kokouksessa. Puhuja oli 
puheenjohtaja International Council for Scientific Unions 
Press -neuvostossa ja toimi Oxfordin yliopistossa fysiikan 
professorina. Elliot 1997, 164–167. 

967 Follett 1993, Report [of the] Joint Funding Councils’ Libraries 
Review Group: a report for the HEFCE, SHEFC, HEFCW and 
DENI. (The Follett Report). 

968 Mowat 2015, 384. ELib-ohjelmaa hallinnoi JISC (the Joint 
Information Services Committee of the Higher Education 
Funding Councils). Howard Nicholson esitteli Britannian 
yliopistokirjastojen muutostrendejä Helsingissä järjestetyssä 
kirjastojen arvojännitteitä koskevassa seminaarissa. Ks. myös 
Nicholson 1998, 47–50. 

969 Hormia-Poutanen 2000.
970 Autio 1997, 146–147.  
971 Niiniluoto 2011, 112–113.
972 Suunnitteluryhmään kuuluivat Sollamonlisäksi professori 

Arto Mustajoki ja ylikirjastonhoitaja Esko Häkli sekä opiskelija 
Anna Parpala ja informaatikko Ritva Hagelin. 

973 Mäkinen ja Virtanen 2000, 14–16. Ohjausryhmän jäseniä 
olivat dosentti Antti Arjava, professori Annele Hatakka, 
professori Ulla-Maija Kivikuru, jatko-opiskelija LL Kaarlo Si-
mojoki ja HuK opiskelija Marja Torniainen. Asiantuntijajäsen 
oli professori Kari Eskola.

974 Arviointiprosessi tuotti laajan aineiston: englanninkielisen 
itsearvioinnin teki 36 kirjastoa, laitoskyselyyn vastasi 57 
laitosta, ovensuukyselyyn 7 000 asiakasta ja valmistuvien 

opiskelijoiden kyselyyn 204 opiskelijaa. Paneeli vieraili yliopis-
tossa ja kirjastoissa kahteen otteeseen toukokuussa 2000 ja 
elo- ja syyskuun taitteessa 2000.

975 Britanniasta paneeliin kutsuttiin ensimmäisessä vaiheessa 
Lynne Brindley Leedsin yliopistosta. Hän vetäytyi tehtävästä 
tultuaan valituksi British Libraryn pääjohtajaksi ja ehdotti 
tilalleen Ian Mowatia. 

976 Geleijnse, Gellerstam, Mowat & Ruokonen 2000. 
977 Mäkinen ja Virtanen 2000, 164–170.
978 Geleijnse, Gellerstam, Mowat & Ruokonen 2000, 36–44. 
979 Kaimio 2001.
980 Ohjausryhmän jäseniä olivat dekaani Hannu Niemi, kirjas-

tonjohtaja Heli Myllys, opiskelija Päivi Lehtinen, kirjastoa-
manuenssi Marja-Liisa Seppänen ja yliopistonlehtori Juhani 
Sipilä. Arviointiprosessin koordinaattorina toimi suunnittelija 
Aimo Virtanen hallintovirastosta.

981 Geleijnse & Koskiala & Sahlin, Follow-up Evaluation of Library 
and Information Services 2004.

982 HYKA: Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan kokous 
2001/2: Liite 2. Kirjastotoimikunnan puheenjohtaja Raija 
Sollamo piti varteenotettavana mahdollisuutena kansallis-
kirjaston erottamista yliopistosta, mikä sai ylikirjastonhoitaja 
Häklin toivomaan yliopiston politiikalta ennustettavuutta, 
sillä yliopiston aiemmin osoittama halu pitää kiinni kirjastosta 
näytti kääntyneen erottamisen suuntaan.

983 Kansalliskirjastotyöryhmä 2002 (2003); Ekholm 2002.
984 HYKA: Helsingin yliopiston lausunto Kansalliskirjastotyöryh-

män 2002 muistiosta (Dnro 259/014/10.3.2003). Lausunto 
on kirjastotoimikunnan kokouksen 6.3.2003 pykälän 6 
liitteenä. 

985 Kansalliskirjasto 2005 -työryhmän määräaika päättyi 
31.12.2005. 

986 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 
204/27.11.2003.

987 HYKA: Lokin muistio sisältyy kirjasto- ja tietopalvelutoi-
mikunnan kokouspöytäkirjan 7.8.2006 § 9 (liite 8): Heikki 
Lokki, Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen tietotekninen 
toimintaympäristö. 30.4.2004.

988 HYKA Hallintoviraston arkisto: hallintojohtajan päätök-
set: Hallintojohtaja Kari Suokon toimeksianto 21.4.2005. 
Työn tuloksena syntyi 26-sivuinen asiakirja: Tiedonkulun, 
yhteistyön, johtamis- ja neuvottelumenettelyn kehittäminen 
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa 10.5.2006.

989 Knapas 2012, 376–377. 
990 HYKA: Kansalliskirjasto Helsingin yliopiston erillislaitokse-

na 2006. Rehtori Ilkka Niiniluodon asettaman työryhmän 
muistio 31.5.2006 sisältyy liitteenä 8 kirjasto- ja tietopalve-
lutoimikunnan kokouksen pöytäkirjaan 7.8.2006 § 9.  

991 HYKA: Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan kokous 
2001/2: Liite 2. Poimintoja kirjastoarviointiin liittyvästä kes-
kustelutilaisuudesta 29.1.2001 (Pirjo Folouti ja Eeva Laurila).

992 HYKA: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 2001; ks. myös kirjoi-
tukset Sinikara 2001a.

993 Tampereen yliopiston kirjastonjohtaja dosentti Mirja Iivonen 
analysoi kirjastojohtamisen välttämättömyyttä 2000-luvulla 
artikkelissaan: Iivonen 2003. 

994 Tekijän arkisto: Muistiinpanot seminaarista 1999; kysymyk-
sen herättämää hämmennystä kommentoi Mustajoki 2002, 
188. 
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995 HYKA: Konsistorin kokous 6.1.2001 § 14 (keskusteluasiana); 
Laurila 2001a; Laurila 2001b. 

996 HYKA: Konsistorin kokous 15.8.2001 § 9 (päätösasiana); 
Sollamo 2001; Virtanen 2001.

997 HYKA: Hallintoviraston arkisto 1390/0229/2001, Viran 
hakuilmoitus 9.11.2001. Hakijat olivat TL Olli Hallamaa, Ph.D. 
Maija-Leena Huotari, FK Kaarina Hyvönen, YTL Heli Myllys, 
TL Kaisa Sinikara ja FK Pentti Vattulainen. Vahvimmiksi 
hakijoista arvioitiin Ph.D. YTM Maija-Leena Huotari, jolla oli 
korkein oppiarvo ja tietopalvelualan teoreettinen tuntemus 
sekä YTL Heli Myllys ja TL Kaisa Sinikara, joilla molemmilla oli 
pitkäaikaista johtamiskokemusta, hyvä Helsingin yliopiston 
tiedeyhteisön tuntemus ja näyttöjä vaativien muutosproses-
sien toteuttamisesta.

998 HYKA: Hallintoviraston arkisto 1390/0229/2001. Rehtorin 
nimittämispäätös 21.12.2001. 

999 Virtanen 2013 (julkaistu ensimmäisen kerran Verkkarin 
numerossa 2002:3). 

1000 Sinikara 2007, 10–11. 
1001 Tekijän arkisto: Tutkimuspäiväkirja lokakuulta 2002.
1002 Erityisen avoimesti eriävät näkemykset tulivat esille työnoh-

jauksellisen johtajaklubin työskentelyssä.
1003 HYKA: Hallintoviraston arkisto 1286/10/2004. 
1004 HYKA: Hallintoviraston arkisto DNo 1241/111.00/2004. 

Rehtorin päätös 23.11.2004. Viran hakijoista vahvimpia 
Sinikaran ohella olivat Ph.D. Maija-Leena Huotari ja YTM 
Annikki Roos. Nimityksestä uutisoitiin Helsingin yliopiston 
uutisissa 1.12.2005 (Jorma Laakkonen). Sama tiedote ilmestyi 
Verkkarissa 2004:9.  

1005 Kirjastolaitoksen vuosikertomukset ja tilastotietokanta. 
1006 Sinikara 2002d.
1007 Hirn 2003, HY:n elektroninen kirjasto 2004–2006; Äärila 

2003, Kirjastojen viestintästrategia ja viestinnän kehittä-
missuunnitelma 2004–2006; HYKA: Kirjastotoimikunta 
hyväksyi suunnitelmat kokouksessaan 16.6.2003 § 5 ja 6. 

1008 Tekijän arkisto: Marja Hirnin haastattelu 28.3.2019.
1009 Helsingin yliopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut vuosikertomus 

2003.
1010 Koordinointiyksikön toimintaa on kuvattu Helsingin 

yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen vuosikertomuksissa 
2004–2009.

1011 HYKA: Hallintoviraston arkisto: konsistorin pöytäkirja 
16.4.2003.

1012 Geleijnse & Koskiala & Sahlin, Follow-up Evaluation of Library 
and Information Services 2004.

1013 HYKA. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
3.3.2005, liite 8; Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
5.4.2005: Kirjastojen seuranta-arvioinnin vaikutukset. 
Hyväksytty kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokouksessa 
5.4.2005 lausuntojen perusteella tehdyin täsmennyksin.

1014 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
14.12.2005. Ks. Äärilä 2005a. 

1015 Koordinointiyksikön virkojen perustamisesta päätti rehtori 
hallintojohtajan esityksestä. Kaisa Sinikara arvioi Signumissa 
julkaistussa kirjoituksessaan arviointien vaikutusta kirjasto-
palvelujen kehittämiseen Helsingin yliopistossa. Ks. Sinikara 
2005, 5–9. 

1016 Luettelo kirjastotoimikunnan jäsenistä ks. liite 4.

1017 Kyseinen tehtävä on toisinaan muisteloissa nostettu 
ansiottomaan arvoon koko kirjastotoimikunnan johtajana; 
toimikuntaa johtivat kuitenkin vararehtorit. Ks. Ala-Kyyny, 
Holopainen & Wiikla 2020: professori Markku Löytösen 
haastattelu.

1018 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan pöytäkirjat 
2005–2009.

1019 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Yliopiston johtoryhmän 
kokousmuistiot 2004–2006. 

1020 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelujen toimintakertomukset 
2002–2009. 

1021 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan pöytäkirjat 
1998–2009; kirjastojen toimintakertomukset.

1022 Rahoitus ja toimintamenojen riittävyys olivat kaikkien yli-
opistokirjastojen haasteena, mistä syystä Suomen yliopis-
tokirjastojen neuvosto teetti aiheesta selvityksen. Yliopisto-
kirjastojen rahoituksen perusselvitys 29.8.2007 luovutettiin 
sekä opetusministeriölle että Helsingin yliopistolle. HYKA: 
SYN-aineistot. 

1023 Professori Arto Mustajoki on analysoinut rahanjakomallin 
uudistamisen vaiheita ja dramatiikkaa. Mustajoki 2002, 
97–126.  

1024 HYKA: Maatalouskirjaston arkisto. Dekaani Eero Puolanteen 
12.3.1997 päivätty kirjelmä ja muistio.

1025 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 7.5.2003 
§ 9. Konsistorin 2003 tekemän päätöksen mukaisesti yli-
opistollisten erityistehtävien rahoitusta osoitettiin yliopiston 
strategiaan perustuviin palveluihin, lain, asetuksen, yliopiston 
päätökseen tai sopimukseen sekä yhteiskunnalliseen vuoro-
vaikutukseen perustuviin tehtäviin.

1026 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokouksessa 
8.12.2003 hyväksyttiin selvitys Kirjasto- ja tietopalvelujen ra-
hoitusperiaatteet. Selvitysryhmään kuuluivat dekaanit Han-
nu Niemi keskustakampukselta ja Heikki SaarinenKumpu-
lasta, professori Eero Puolanne Viikistä, kirjastonjohtaja Pirjo 
Rajakiili Meilahdesta, taloussuunnittelija Sami Nokelainen ja 
esittelijänä tietopalvelujen kehittämisjohtaja Kaisa Sinikara. 
Selvitystä varten tehtiin myös kysely ulkomaisille kirjastoil-
le; vastaukset saatiin Cambridgen, Bathin, Amsterdamin, 
Lundin, Uppsalan ja ULB:n (Université Libre de Bruxelles) 
yliopistokirjastoista. 

1027 HYKA: Kirjastolaitoksen rahoitusperiaatteet. Kirjastotoimi-
kunnan raharyhmä 4.5.2004. Tilakustannusten osuudessa 
ei ollut mukana Terkon tilakustannuksia, joista HUS vastasi 
osana palvelujen rahoittamista. 

1028 HYKA: Konsistorin kokoukset 9.6.2004 § 9 ja 15.9.2004 § 6. 
1029 Kustannusten kohdentamista varten valmisteltiin malli, 

joka otti huomioon opiskelija- ja tutkijamäärät samoin 
kuin perus- ja täydentävän rahoituksen. Sittemmin mallia 
uudistettiin niin, että erillislaitoksen luonne (tutkimuslaitos, 
opetus- tai palvelulaitos) ja sijainti (pääkaupunkiseutu, muu 
Suomi) otettiin huomioon.

1030 HYKA: Kirjastotoimikunta 25.4.2004. Erillislaitosten kom-
mentit esitykseen kirjasto- ja tietopalvelujen rahoitusperi-
aatteista. 

1031 HYKA: Kirjastotyöryhmä professori Eero Puolanteen johdolla 
2006. Ruralia-instituutin kirjaston kehittämissuunnitelma 
kaudelle 2007–2009. 31.8.2006. 

1032 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
16.10.2006 § 6. 
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1033 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
8.11.2006. Digitaalisen kirjaston teknisiä kehittämisvastuita 
jaettiin Terkon, Kumpulan tiedekirjaston ja valtiotieteellisen 
kirjaston kesken. Tiedonhaun opetuksen koordinointitehtä-
viä ottivat hoitaakseen käyttäytymistieteellisen ja humanis-
tisen tiedekunnan kirjastot ja henkilöstön kehittämistehtäviä 
Viikin tiedekirjasto ja Opiskelijakirjasto.

1034 HYKA: Kirjastotoimikunnan raharyhmä 2004:1. Liite 1. Kon-
sistorin palaute rahaselvityksestä 17.12.2003.

1035 Rehtori Raivio arvioi neuvottelujen dekaanien kanssa riittä-
vän ratkaisuun. Prosessin nopeuttamista pohdittiin useaan 
kertaan. Tekijän muistiinpanot hallintoviraston kokouksista.  

1036 HYKA: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen 
kehittäminen 2007–2010. Rakennetyöryhmä, pj. Eero Puo-
lanne, jäsenet Hannu Niemi, Dorrit Gustafsson Kansallis-
kirjastosta ja Kaisa Sinikara. Työryhmä kuuli asiantuntijana 
professori Ismo Virtasta Meilahden kampukselta. Työryhmän 
sihteeri oli Pirkko Tokat koordinointiyksiköstä. Työryhmän 
muistio käsiteltiin kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
kokouksessa 25.4.2006. 

1037 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
15.6.2006 § 6, liite 6:2. Kirjastolaitoksen rakenteellisen 
kehittämisen ja henkilöstösuunnitteluryhmän esitykset: 
Lausuntojen yhteenveto. Keskustelutilaisuuksissa raken-
teellisten muutosten perusajatuksia esittelivät vararehtori, 
työryhmien puheenjohtajat ja tieto- ja kirjastopalvelujohtaja.

1038 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
15.6.2006 § 6, liite 6:2. Kirjastolaitoksen rakenteellisen 
kehittämisen ja henkilöstösuunnitteluryhmän esitykset: 
Lausuntojen yhteenveto.

1039 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
16.8.2006.

1040 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 2006:10. 
1041 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokoukset 

2006–2007. 
1042 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta: Helsingin yliopis-

ton kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 
2007–2015: kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettamien 
työryhmien muistio 25.4.2007. 

1043 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin päätös kokouk-
sessaan 17.10.2007. Lausunnot kokousasiakirjojen liitteinä.

1044 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 225/2007. 
OPM:n rahoitus yhteensä 670 000 euroa.

1045 Äärilä 2007a; Äärilä 2008a; Äärilä 2008 b. 
1046 HULIB-arkisto: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 

kirjaston yhteistoimintakokousten pöytäkirjoja 2006–2009: 
Yhteistoimintakokoukset 29.1.2009 ja 26.5.2009. 

1047 Geleijnse, Gellerstam, Mowat ja Ruokonen 2000, 34–35, 
41–42, 108. 

1048 Eeva Peltonen esitteli keskustakampuksen tiimiverkostoa 
kirjoituksessaan Verkkarissa. Ks. Peltonen 2002.

1049 Helsingin yliopisto. Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 
2004–2005; Kaiponen 2010, 62–63.

1050 HULIB-arkisto: Keskustakampuksen kirjastojen kehittä-
minen: Muistio dekaani Hannu Niemen kanssa käydystä 
keskustelusta 21.06.2005. Professori Niemellä oli muita 
dekaaneja laajempi kokemus tiedekuntien välisestä kirjas-
toyhteistyöstä toimittuaan puheenjohtajana kampuksen 

kirjastotoimikunnassa ja oppimiskeskus Aleksandrian suun-
nitteluryhmässä. 

1051 HULIB-arkisto: Keskustakampuksen kirjastojen kehittämi-
nen: Pöytäkirja 19.6.2006. 

1052 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
16.8.2006.

1053 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
13.12.2006.

1054 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimintakerto-
mukset 2005, 2006, 2007 ja 2008. Lisätyötä humanistiselle 
tiedekunnalle aiheuttivat käännöstieteen laitoksen siirto 
Kouvolasta Helsinkiin sekä filosofian, suomalais-ugrilaisen ja 
yleisen kielitieteen kokoelmien välimuutot Helsingin alueella.

1055 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
11.12.2009; Helsingin yliopiston kirjastojen rakenteellinen 
yhdistäminen: hankeraportti 2009; Kaiponen 2010, 57–64.   

1056 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimintaker-
tomus 2006, 3–7. Kirjasto maksoi useiden vuosien ajan 
halukkaille työntekijöilleen yliopistoliikunnan vuosimaksun.

1057 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimintakerto-
mus 2008, 10.

1058 HYKA: Keskustakampuksen yhteiskirjaston henkilöstösuun-
nitelma vuodelle 2010.

1059 HYKA: Humanistisen tiedekunnan kokous 23.11.2004 § 6, 
liitteet 6:1–2.

1060 Valtiotieteellisen tiedekunnan kokous 1.6.2005 § 15. Kirjas-
tonjohtajan kelpoisuusvaatimuksena oli ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johta-
mistehtävistä. (KelpA 309/1993, 7 §) Virkaa hakivat Maria 
Forsmanin ohella YTM Iiris Karppinen, VTL Kimmo Koskela, 
TL Elisa Orrman ja FM Inkeri Salonharju. Dekaanin nimittämä 
valmisteluryhmä pj. varadekaani Riitta Jallinoja, professori 
Matti Peltonen, tutkija Ossi Rahkonen, informaatikko Terttu 
Turunen ja valt.yo. Minna Nylander arvioi sekä hakuasiakir-
jojen että haastattelun avulla hakijat ja esitti yksimielisesti 
Forsmanin valintaa.

1061 Väitöskirja Development of Research Networks. The Case of 
Social Capital (Åbo Akademi 2005) käsitteli uuden käsitteen 
leviämistä tieteellisiin verkostoihin ja arkikieleen. Väitöskirjaa 
on käsitelty tarkemmin julkaisussa Forsman 2020, 106–118.  

1062 Forsman 2021; Peltonen 2005b; Viitala 2013; Peltonen, Lahi-
kainen, Kajaste 2015.

1063 HYKA: KVA Kirjeenvaihto 160/113/2005.
1064 Kuusi 2011, 387; HULIB-arkisto: Opiskelijakirjaston vuo-

sikertomukset 2002–2009; Helsingin yliopiston kirjaston 
vuosikertomukset 2010–2016. 

1065 Sollamo 2008. Professori Sollamo perustaa ajatuksensa 
Liisa Rajamäestä teologisen tiedekuntakirjaston johtajana 
kokemuksiin ja havaintoihin yhtäältä teologisen tiedekunnan 
kirjaston käyttäjänä (tutkijana 1967 -, professorina 1982-) 
toisaalta Liisa Rajamäen esimiehenä (teologisen tiedekunnan 
dekaanina 1992–1998 ja kirjastoista vastaavana vararehtori-
na 1998–2003). 

1066 Professori Risto Saarinen tunsi kirjastotyötä sekä työskennel-
tyään teologisen kirjaston assistenttina, että useissa kirjas-
toalan luottamuselimissä. Hän kirjoitti Liisa Rajamäen työstä 
Verkkari-lehden juhlanumeroon Liisa Rajamäen jäädessä 
eläkkeelle pitkän virkauran jälkeen 2008. Saarinen 2008.

1067 Saarinen 2008. 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/hankkeet/tiedostoja/Rehtorin%20paatos%20225_2007.pdf
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1068 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 4.2.2008 § A10.
1069 HYKA: Hallintoviraston arkisto Dnro 1462/111.00/2008. 

Rehtorin päätös 16.212.2008. Virkaa hakivat YTM Matti 
Hjerppe, FM Nina Hyvönen, FM Pälvi Kaiponen ja YTM Ari 
Rouvari.

1070 Tekijän arkisto: Pälvi Kaiposen haastattelu 21.3.2018.
1071 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 048/2008.
1072 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 283/2008.
1073 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 

16.12.2008
1074 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 

21.1.2009. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteen 
tarkistaminen yliopistolain muutoksen pohjalta. Taustamuis-
tio konsistorin kokoukseen 21.1.2009.

1075 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
21.2.2009.

1076 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 048/2009. 
Valmisteluryhmään kuuluivat dekaanit Hannu Niemi ja Jukka 
Kola, kirjastonjohtajat Hannele Fabritius, Pälvi Kaiponen, Heli 
Myllys ja Pirjo Rajakiili, henkilöstöjäsen Antti Virrankoski ja 
HYY:n nimeämänä Anne Rautanen. Valmistelun etenemises-
tä raportoitiin kirjaston verkkolehdessä: Hirn ja Äärilä 2009; 
Äärilä 2009c; Äärilä 2009d. 

1077 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
3.6.2009; Muistio: Yliopiston uuden erillislaitoksena toimi-
van kirjaston nimi. Ks. myös Äärilä 2009a. Kampuskirjastojen 
nimet: Keskustakampuksen kirjasto, Campusbiblioteket i 
centrum, City Centre Campus Library; Kumpulan kampus-
kirjasto, Campusbiblioteket i Gumtäkt, Kumpula Campus 
Library; Meilahden kampuskirjasto Terkko, Campusbibliote-
ket Terkko i Mejlans, Meilahti Campus Library Terkko; Viikin 
kampuskirjasto, Campusbiblioteket i Vik, Viikki Campus 
Library.

1078 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2010. (verkko-
aineisto) (viitattu 19.2.2019) Saatavissa: http://www.helsinki.
fi/kirjastot/vuosikertomus2010/

1079 HYKA: Hallintoviraston arkisto, Helsingin yliopiston kirjaston 
johtosääntö hyväksyttiin yliopiston hallituksen kokouksessa 
2.12.2009. 

1080 Päätösvaltaiseen johtokuntaan kuului tiedekuntien ja sidos-
ryhmien, opettajien ja opiskelijoiden, kirjastohenkilökunnan 
ja yliopiston johdon edustus. Yliopiston kolmella kampuksella 
oli kullakin yksi ja keskustakampuksella kaksi tiedekuntien 
johtoa edustavaa jäsentä; yksi jäsen edusti yliopiston johtoa, 
kaksi jäsentä yliopiston sidosryhmiä ja yhteistyötahoja, 
yksi jäsen muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa kuin 
professoreja, kaksi jäsentä kirjaston henkilökuntaa ja kaksi 
opiskelijoita.

1081 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2010–2020. 
1082 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 085/2009.
1083 HYKA: Kanslerinviraston arkisto: Kanslerin päätös 

507/113/2009. Virkaa hakivat FT Cecilia af Forselles ja TT 
Kaisa Sinikara, joilla molemmilla oli pätevyys virkaan. Virkaan 
edellytettiin lisensiaatintutkintoa. Nimityspäätöksen perus-
teluja olivat Sinikaran pidempi ja monipuolisempi tiedeyh-
teisön ja kirjastoalan tuntemus sekä huomattavasti laajempi 
kokemus johtamistehtävistä, jotka oli mainittu arviointipe-
rusteena hakuilmoituksessa.

1084 Autio 1997, 507; Äärilä 2007c; Kosonen 2013; Hirn & Pel-
tonen & Äärilä 2013; HY tutkimusportaali [verkkoaineisto]. 
[viitattu 2.4.2019]. Saatavana: https://orcid.org/0000-
0003-1123-3216. 

1085 HYKA: Kansleri Ilkka Niiniluodon päätös 19. maaliskuuta 
2010 (304/09/2010). Ennen päätöstä kansleri selvitti ylikir-
jastonhoitajan pätevyyden professorin arvonimeen.  

1086 Asetus sisältävä Helsingin yliopiston säännöt 8.9.1924 § 44 
(muutettu 28.4.1939); HYKA: Historiallis-kielitieteellisen 
osaston kokous 8.2.1936 § 3. Kehitystä on käsitelty tarkem-
min henkilöstöluvussa Sivutoimisesta kirjastonhoidosta 
päätoimisiin tietoasiantuntijoihin. 

1087 HYKA: Hallintoviraston arkisto, Rehtorin nimityspäätös 
66/2013, päivätty 27.3.2013. Tehtävää haki 14 henkilöä.

1088 Helsingin yliopiston tutkimustietoportaali: [verkkoaineisto]. 
[Viitattu 20.2.2019]. Saatavissa: https://tuhat.helsinki.fi/
portal/files/34437714/2013_600_CV_Kimmo_Tuominen_
en.pdf; ORCID: 0000-0001-5881-761X

1089 Ks. Äärilä 2009b.
1090 Moisio 2010.
1091 HULIB-arkisto: Ylikirjastonhoitajan päätös 6/2011 19.4.2011.
1092 [verkkoaineisto]. [viitattu 7.10.2020]. Saatavana: https://

orcid.org/0000-0001-6590-2281
1093 HULIB-arkisto: Ylikirjastonhoitajan päätös 15/2011 9.6.2011; 

Moisio ja Muhonen 2011.
1094 [verkkoaineisto]. [viitattu 7.10.2020]. Saatavana: https://

orcid.org/0000-0002-9053-6452
1095 Tuominen 2015, 12–17; Helsingin yliopiston kirjaston 

vuosikertomus 2014. [verkkoaineisto]. [viitattu 7.10.2020]. 
Saatavana: http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2014/
vuosi_kuvina/index.html; Saatavana: https://blogs.helsinki.
fi/librarynews/2014/10/29/kirjasto-organisoituu-palveluko-
konaisuuksiin/.

1096 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2016–2019.
1097 Tieteellisten kirjastojen tilastot 1990–2019. Korkeakoulukir-

jastojen organisaation vaikutusta toiminnan kustannuste-
hokkuuteen selvittivät Kautto ja Niemitalo 1996.

1098 [verkkoaineisto]. [viitattu 1.8.2021]. Saatavissa:  
https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/

1099 Cotta-Schönberg ja Kolding Nielsen 2006 (2008).
1100 Skovira 2004, 308–314. Tietoympäristön käsitteellä kuvataan 

tapoja ja saatavilla olevia välineitä, jotka auttavat tiedon 
löytämisessä, ymmärtämisessä ja käyttämisessä.

1101 HYKA: Hallintoviraston arkisto: konsistorin pöytäkirja 
16.4.2003.

1102 Amerikkalaisen sosiologin Daniel Bellin mukaan (1973) jälki-
teollisessa yhteiskunnassa keskeistä on erilaisten palvelujen 
tuotanto. Teoreettinen tieto muodostuu keskeiseksi innovaa-
tioiden ja yhteiskunnan ohjauksen lähteeksi. Bell analysoi 
yhteiskunnan muutosta sosiaalisen rakenteen, politiikan ja 
kulttuurin kautta. Sosiaalisen rakenteen keskeiseksi periaat-
teeksi nousee taloudellisuus, politiikan tasa-arvo ja kulttuurin 
itsensä toteuttaminen. Ks. Anttiroiko, Aro & Karvonen 2001, 
31–33. 

1103  Toffler 1972, 1981 (1980), 1991.
1104 Vuorensyrjä 2001, 117–199. 
1105 Lynch 2000, 60–68; Hakala 2000. Clifford Lynch on 

tunnustettu kirjastoalan automatisoinnin ja elektronisen 
kirjaston kehittämisen asiantuntija.
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1106 Nuotio 1986, 11–22. 
1107 Tieteellisten kirjastojen kehittämistoimikunnan osamietin-

tö II 1967, liite 4. Liitteessä oli toimikunnan sihteerin Esko 
Häklin selvitys tietokoneiden käytöstä kirjastoluetteloiden ja 
bibliografioiden laadinnassa.

1108 Liinamaa 1968, 19–31. Atk:n hyväksikäyttö nähtiin lupaavana 
mahdollisuutena myös Suomen tieteellisen kirjastoseuran 
selvityksessä (1968). Selvitysryhmän puheenjohtajan Matti 
Liinamaan mukaan automatisointia tuli edeltää operaa-
tioanalyysi.

1109 Kautto 2020, 32–34. 
1110 Törnudd 1969, 146–151; Häkli 1969b. Esko Häkli tutustui 

mm. Länsi-Saksan kirjastojärjestelmiin; Rinne 1970, 2-4. 
Harriet Rinne kirjoitti Utrechtin yliopiston aloittaneen 1968 
koko Hollantia koskevan kirjastoautomaation suunnittelun; 
Laitinen 1970, 150–152. Sauli Laitisen opintomatkaraportti 
puolestaan kuvasi vuoden mittaista Chemical Abstracts 
Servicen (CAS) tarjoamaa koulutusta 1969–1970, johon hän 
pääsi mukaan. Hän kirjoitti myös lääketieteen atk-pohjaisen 
palvelun voimakkaasta etenemisestä Yhdysvalloissa.  

1111 Häkli 1972a; Liinamaa 2013, 27. Ks. atk:n käyttöönoton vai-
heista Sinikara 2009, 91–124. 

1112 Åberg 2010, 60–64, 87–91. 
1113 JH-arkisto: Muistiot, puheet ja kirjoitukset. Juhani Hakkarai-

sen muistio 29.3.1971 tieteellisten kirjastojen automatisoin-
tia suunnittelevan toimikunnan asettamisesta; Häkli 1971a, 
121–125.

1114 Hakala 2018, 177–182; Ilva 2006; Nuotio 1986, 16–18; Knapas 
2012, 344–345. LIBRIS-ohjelmistosta luovuttiin 1976 ja Bri-
tish Librarylta hankittiin ohjelmisto, jolla mm. voitiin tulostaa 
ensimmäinen kansallisbibliografian vihko 1978.

1115 Ilva 2006; Soini 1986, 73–96. KDOK-tietopankkiin kuuluivat 
sittemmin viitetietokannat KATI (artikkelitietokanta vuo-
desta 1980 alkaen), KOTI (kotimainen kirjallisuus) ja KAUKO 
(uusi kirjastoihin hankittu ulkomainen kirjallisuus), KAUSI 
(kausijulkaisut) ja MUSA (musiikkitallenteet).

1116 Hedman 1988, 85–89.
1117 Muun muassa Tampereen yliopiston kirjasto otti järjestelmän 

käyttöön 1984. Lindström 2005, 34.
1118 Elomaa 1986, 257–281; Liinamaa 2013, 28; Kuusi 2011, 

251–263. Hanna Kuusi on kuvannut kiinnostavalla tavalla 
kurssikirjalainaamon automatisointia eri vaiheineen Opiske-
lijakirjaston historiassa.

1119 Scannet-verkon ja pohjoismaisen tietopalveluyhteistyön 
kehitystä on analysoitu kokoomajulkaisussa Online develop-
ment in the Nordic countries 2018. 

1120 Ruokonen 1986, 155–156. Kauppakorkeakoulun yhteis-
työkumppaneita olivat Bergenin, Århusin ja myöhemmin 
Tukholman ja Kööpenhaminan kirjastoyksiköt.

1121 Atk-pohjaisen tietopalvelun kehittämiseen saatiin 1970-lu-
vulla tukea pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioiden 
(NORDDOK, NORDINFO) apurahoista. Nordiska koordine-
ringsorganet för dokumentation och information perus-
tettiin 1970 ja Nordiska Samarbetsorganet för Vetenskaplig 
Information 1977.

1122 Lehtonen 1996, 84–90. HELECONin käyttöön saatiin 1984 
ensimmäinen oma tietokone, joka mahdollisti 16 samanai-
kaista käyttäjää

1123 Åberg 2010, 104–106. Helsingin yliopistossa oli 1985 noin 
500 mikrotietokonetta; samana vuonna perustettiin ensim-
mäiset mikroluokat. 

1124 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 2.5.1979.
1125 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 24.11.1994.
1126 Vuosittain yliopiston kirjastoihin tuli noin 100 000 nidettä, 

joista 40 000 nidettä ostettiin ja 60 000 saatiin vaihtoina tai 
lahjoituksina. Kausijulkaisunimikkeistä ostamalla hankittiin 
vain vajaa kolmasosa (12 000), pääosin ne saatiin vaihtoina.

1127 Kansalliskirjasto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
atk-toiminnan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet (1982), 
22.

1128 Helsingin yliopiston kirjastojen luetteloinnin automatisoin-
tia selvittäneen työryhmän raportti. Sisältyy liiteaineistona 
kirjastonhoitajien kokouksen 8.2.1983 asiakirjoihin (HYKA). 
Atk-järjestelmää ylläpitävä ja kehittävä Tieteellisten kir-
jastojen atk-yksikkö arvioi Helsingin yliopiston kirjastojen 
siirtymiseen tietojärjestelmään vievän kymmenen vuotta.

1129 Sinikara 2007, 177.
1130 Sinikara 2007, 180.
1131 Lehtinen 1985, 138–141.
1132 Ks. Sinikara 1987, 11–14; Sinikara 1986, 11.
1133 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 11.12.1986 § 5 ja liite 

3.  
1134 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 13.5.1988 § 4.
1135 Häkli 1998, 92–94. Neuvoston Nimi SYN on muutettu muo-

toon FUN (Finnish University Libraries´ Network).
1136 Hakala 2018, 183–187. 
1137 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk:t 18.5.1989 § 4, 

14.2.1990 ja 24.5.1990 § 6. Ensimmäisenä projektipäällikkö-
nä toimi lyhyen aikaa Irja Laamanen.

1138 Kuusi 2011, 318; Sinikara 1992c, 112–113. 
1139 Lainaukset Sinikara 2007, 181–182.
1140 Hiltunen 2010b: artikkeli Diplomaatti keskuudessamme 

kokoaa Katri Tuorin ajatuksia eläkkeelle lähdön aikaan.
1141 KK-arkisto: HELKA:n resursoinnista ja laitemäärärahas-

ta keskusteltiin mm. kirjastotoimikunnan kokouksissa 
11.6.1996, 8.8.1996 ja 26.11.1996.  

1142 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 7.4.1994. Aloitteen 
tekivät kirjastonhoitaja Sinikka Luokkanen, projektipäällikkö 
Katri Tuori ja atk-suunnittelija Kirsti Tainio. 

1143 Hiltunen 2010b.
1144 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 24.11.1994.
1145 HYKA: Helsingin yliopiston hallintorajat ylittävä yhteistyö 

-selvityksessä 17.9.2008 arvioitiin laajasti yhteistyön mah-
dollisuuksia. Sopimus tutkimuslaitoskirjastojen kanssa oli 
vakiintuneimpia kirjastojen yhteistyön muotoja. 

1146 Käyttöönottoprojektista ks. Hakala 2018, 188–193.
1147 Laitoskirjastotoimikunnan mietintö 1969.
1148 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 

kehittämissuunnitelma 1975, 3–5. Kyseinen suunnitelma oli 
ensimmäinen kirjastoja koskeva yhteinen osuus yliopiston 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Sen valmisteluun osal-
listui laaja joukko yliopiston kirjastolaitoksen asiantuntijoita 
puheenjohtajinaan Hans Luther matemaattis-luonnontie-
teellisestä osastosta sekä Marja Lounassalo ja Matti Liinamaa 
HYK:sta.
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1149 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kartoitus 1974, 45.

1150 Fysiikan ja kemian kausijulkaisujen keskihinta oli lähes 2500 
mk (1984), kun se lääketieteissä oli vajaa 1000 mk ja huma-
nistisissa tieteissä 330 mk.

1151 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 2.5.1979. 
1152 HULIB-arkisto: KU 02:1. Kirjelmä opetusministerille 

6.9.1983.
1153 JH-arkisto: Muistiot, puheet ja kirjoitukset. Osastopäällikkö 

Mikko Niemen alustus Helsingin yliopiston johdon tiedo-
tus-neuvottelupäivänä 24.9.1979; Osastopäällikkö Markku 
Linnan alustus Miten korkeakoulut voivat edistää tutkimus-
yhteistyötä julkaisutoimintansa avulla Helsingin yliopiston 
tiedotustoiminnan kehittämisseminaarissa 25.9.1980.

1154 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastojen työnjako 
1976, 7.  

1155 1970-luvun tilastoissa on merkittäviä puutteita, jotka paljas-
tuivat, kun niitä verrattiin 1970-luvuilla tehtyihin Helsingin 
yliopiston kirjastoselvityksiin.  Asiaa on käsitelty luvussa: 
Yliopisto selvittää ensi kertaa kirjastojen kokonaistilanteen 
1960-luvulla.

1156 HULIB-arkisto: Kemian laitoksen tiedotteita, 16.10.1992
1157 HULIB-arkisto: Kemian laitoksen tiedotteita, 8.6.1993.
1158 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 10.2.1994, 

24.11.1994, 28.8.1995.
1159 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 174/98.
1160 Tekijän arkisto: Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuomisen sähkö-

posti tekijälle 9.4.2021.
1161 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut vuosikertomus 

2007, 13. 
1162 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2010–2016. 
1163 Hyvän esimerkin tarjosivat Elsevier-kustantamon lehdet (1 

600 julkaisua), joita ennen keskitettyä laskutusta maksoi 45 
vastuualuetta erikseen.  

1164 Tekijän arkisto: Ritva Hagelinin sähköposti kirjoittajalle 
18.6.2020. Lähteenä Viikin painettujen kokoelmien karsinta 
remonttia varten: kirjoittajina Merja Kettunen, Miamaria 
Saastamoinen ja Anneli Partanen 20.8.2018.

1165 Hyvärinen 1996, 127–128. Kirjastotoimikunta kutsui yliopis-
tokirjastojen neuvoston sihteerin Annikki Hyvärisen esittele-
mään valtakunnallisen sopimuksen pilotointia tietokantojen 
käytöstä. Ensimmäisinä tietokantalisenssejä tarjosivat Ebsco, 
Academic Press, Institute of Physics Publishing, BIDS (Bath 
Information and Data Services), Blackwells and Swets. 

1166 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 26.11.1996. 
1167 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 2.10.1995.
1168 Aho 2001; Mustajoki 2003. 
1169 Hormia-Poutanen 2000.
1170 Oker-Blom 2000. Teodora Oker-Blom oli perehtynyt e-leh-

tien lisensseihin johtaessaan Karoliinisen Instituutin kirjastoa 
Tukholmassa.

1171 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2010.
1172 Ks. mm. Koskinen 2000. 
1173 Geleijnse 1997. 
1174 van der Zwan 1996.
1175 Prinsen & Geleijnse 1999. Helsingin yliopistosta osallistuivat 

1999 Ari Muhonen ja Kaisa Sinikara. Vuonna 2000 kyseiseen 
kesäkouluun osallistuivat Pirjo Rajakiili, Marja Leena Strand-

ström ja Leena Koho Opiskelijakirjastosta sekä vuonna 2002 
Eeva Laurila, Sinikka Luokkanen, Liisa Rajamäki ja Kaija Sipilä.

1176 Holopainen & Ala-Kyyny 2021.
1177 Koulutukseen osallistuneet raportoivat kokemuksistaan 

kirjastojen Verkkari-lehdessä: Sinikara 1999; Koho 2000; 
Rajakiili 2000; Laurila, Luokkanen ja Rajamäki 2002; Sipilä ja 
Käkelä 2002.

1178 Tuominen 2001; Tuominen 2006.
1179 Hirn 2003 (Helsingin yliopiston elektroninen kirjasto 

2004–2006).
1180 Hirn 2003, 22–23. 
1181 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen vuosikerto-

mus 2006, 22.
1182 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2015.
1183 Tampereen yliopiston kirjasto hankki jo 2002 oikeudet elekt-

roniseen kirjapalveluun Netflixiin. Lindström 2005, 76.  
1184 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut, vuosikertomus 

2005, 13.
1185 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2014 ja 

2016. 
1186 Helsingin yliopiston strategia 2007–2009. luku 6.4. Tieto- ja 

kirjastopalvelut.
1187 HYKA: Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 19.1.2005, Liite 8.
1188 HYKA: Tietohallintoryhmä 18.2.2005, Toimikunnille osoi-

tettu kirjelmä: Elektroninen tutkimus- ja opiskeluympäristö 
2007–2009. Sisältyy kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
kokoukseen 3.3.2005 liite 7:1.

1189 Helsingin yliopiston kirjaston aineistopolitiikka vuosille 
2020–2022. Hyväksytty kirjaston johtokunnassa 26.11.2019. 
[verkkoaineisto]. [viitattu 23.6.2020]. Saatavana: https://
www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/kayta-koko-
elmia/mita-kirjaston-kokoelmiin-hankitaan

1190 Varoittava esimerkki oli luettavissa tutkimusraportissa, jossa 
kerrottiin tieteellisen lehden katoamisesta verkossa. Ks. 
Brainard 2020, Dozens of scientific journals have vanished 
from the internet, and no one preserved them. [verkkoaineis-
to]. [viitattu 17.9.2020]. Saatavissa: https://www.science-
mag.org/news/2020/09/dozens-scientific-journals-ha-
ve-vanished-internet-and-no-one-preserved-them

1191 Tekijän arkisto: Keskustelu palvelujohtaja Marja Hirnin kans-
sa 17.9.2020. Porticoa käyttää pitkäaikaissäilytyksen tukena 
noin 1 000 kirjastoa ja yli 800 julkaisijaa.  [verkkoaineisto]. 
[viitattu 17.9.2020]. Saatavissa: https://www.portico.org/

1192 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 1990–2010. 
1193 Epävarmuuksiin kuuluvat mm. tulkintaongelmat, joita aluksi 

oli kulunvalvontalaitteiden lukemien tulkinnassa. Tähän liit-
tynee HYK/KK:n kävijämäärän epäjohdonmukainen kehitys: 
1995 äkillinen nousu 550 000: een, vuonna 2000 lasku 254 
000:een, 2005 nousu 484 000:een ja jälleen 2010 lasku 
173 000:een  

1194 Kulunvalvontalaitteiston käyttöön ottaminen 1990-luvulla 
tehosti kävijäseurantaa, sillä laitteisto rekisteröi automaat-
tisesti kirjastoon tulijat. Näyttää kuitenkin siltä, että alussa 
lukujen tuloinnoissa oli horjuntaa.

1195 Kivinen ja Laitakari 1958, 156–157; Pihkala 1980, 6; Kuusi 
2011, 67–68.

1196 Blåfield ja Häkli 1973. 
1197 Opetusministeriön päätös kirjasto- ja tietopalveluista perit-

tävistä maksuista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuu-
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ta 1993: Palvelut jaoteltiin julkisoikeudellisiin ja liiketalou-
dellisesti hinnoiteltaviin suoritteisiin. Myös kaukolainoissa 
jaottelu vaikutti palvelun kustannuksiin. 

1198 Kaivosoja 1990, 246–248.
1199 Helsingin yliopiston kirjasto: Helsingin yliopiston kirjastolai-

toksen atk-toiminnan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet 
(1982), 9–11.  Vuonna 1981 Lääketieteen keskuskirjastolle 
myönnetyn määrärahan suuruus oli 106 300 markkaa.

1200 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 28.5.1980 § 5. 
1201 Käytöönottoprojektista ks. Hakala 2018, 188–193.
1202 Helsingin yliopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, vuosikertomus 

2003, 10, 20. Ohjeistuksen valmistelussa myös keskusta-
kampuksen kirjastojen asiantuntemus oli mukana.

1203 Nelli-portaalin valtakunnallisesta palvelusta vastasi HYK; 
Helsingin yliopiston kirjastojen yhdyshenkilöiden koulutuk-
sesta ja teknisestä tuesta HYK:n HELKA-palveluyksikkö. HY 
kirjastot määrittelivät, kuvailivat ja ylläpitivät e-aineistot 
yliopistolaisten käyttöön ja vastasivat käyttäjäkoulutuksesta 
ja neuvonnasta. Kirjastoissa tehtävää työtä koordinoi puo-
lestaan kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö, jossa alkuaan 
e-journals-tietokannasta vastannut atk-asiantuntija siirtyi 
Nelli-portaalin tehtäviin. Ks. Tuori 2003; Äärilä 2004.    

1204 Helsingin yliopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, vuosikertomus 
2005, 14.

1205 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2013–2016. 
1206 [verkkoaineisto]. [viitattu 18.9.2020]. Saatavissa: https://

www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/kayta-koko-
elmia/tieteenalaoppaat

1207 verkkoaineisto]. [viitattu 22.9.2020]. Saatavissa: https://
www.helsinki.fi/fi/uutiset/helsingin-yliopiston-kirjasto/hel-
ka-uudistui-uusia-toiminnallisuuksia-e-kirjastoosi

1208 Yliopistokirjastoista Koha-konsortiossa ovat Jyväskylän 
yliopiston kirjasto, Hankenin kirjasto ja Tritonia Vaasassa. 
[verkkoaineisto]. [viitattu 20.9.2020]. Saatavissa: https://
www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93192457

1209 Kansalliskirjasto informoi muutoksista verkkosivuillaan 
syksyllä 2019. [verkkoaineisto]. [viitattu 18.9.2020]. Saata-
vissa: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/neuvonta/
syksyn-2019-muutokset#mita-muutoksia-tapahtuu-syk-
sylla-2019

1210 Mustelin 1970, 292–338; Urpilainen 2001, 244–247.  
1211 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokouspöytäkirja 

19.1.1952; Kertomus 1950–1951, 75; Kertomus 1951–1952, 77.
1212 Kertomus 1957–1958, 53. Rehtorinkertomuksessa 1957–1958 

raportoitiin, että sero-bakteriologian laitoksen kirjastonhoi-
taja on pitänyt kandidaateille luentosarjan harjoituksineen 
lääketieteellisen kirjallisuuden ja kirjastojen käytöstä.

1213 Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö Kanslerin 14 
päivänä kesäkuuta 1965 antama.

1214 Kertomus 1967–1968, 73–74.
1215 Häkli 1963; Häkli 1971b, 5–10. 
1216 JH-arkisto: Muistiot, puheet ja kirjoitukset. Juhani Hak-

karainen 26.7.1971: Yhteenveto tieteellisen informoinnin 
neuvottelukunnan toisesta osamietinnöstä ja siitä annetuista 
lausunnoista. 

1217 Forsman 2020, 206. Kirjaston johtaja Elin Törnudd oli Tie-
teellisen informoinnin neuvottelukunnan jäsenenä valmiste-
lemassa suosituksia. 

1218 Muun muassa Britanniassa keskustelua kirjaston muuttu-
vista tehtävistä käytiin 1960–1970-luvuilla. Ks. Evans 1979, 
222–227.

1219 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ke-
hittämissuunnitelma 1975, 17; HULIB-arkisto: valtiotieteelli-
sen tiedekunnan kirjasto 1974-05-06. Ehdotus kirjallisuuden 
käytön opetussuunnitelmaksi lukuvuonna 1974–1975.

1220 Erityisesti näköpiirissä ollut automaattisen tietojenkäsittelyn 
voimistuminen korosti opetuksen systemointia koko yliopis-
tossa. Toukokuussa 1976 päivätyn kirjelmän olivat allekirjoit-
taneet kyseisen tutkinnonuudistuksen neuvottelukunnan 
puheenjohtaja professori Kalevi Tamminen ja sihteeri Leena 
Barros. 

1221 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk. 8.9.1976. Jäseniä olivat 
kirjastojen opetuksesta vastanneet assistentti Eero Huovi-
nen teologisesta tiedekunnasta, amanuenssi Sirkka Kekki 
kasvatustieteen laitokselta, amanuenssi Pekka Kiukkonen 
yliopiston kirjastosta, amanuenssi Marjatta Lassig kasvitie-
teen laitokselta ja amanuenssi Päivi Pekkarinen Lääketieteen 
keskuskirjastosta. Työryhmän sihteeri oli Annikki Hokynar.

1222 Oksa 1981, 96–99. 
1223 HYKA: Teologisen tiedekunnan kokous 30.9.1974 § 25. 

Tiedekunta esitti konsistorille opetusmääräyksen antamista 
TK Eero Lauri Juhana Huoviselle tiedekunnan metodikurssilla 
6 luentotuntia ja 40 demonstraatiotuntia konsistorin myön-
tämästä kurssipalkkiovaroista.

1224 KK-arkisto: Helsingin yliopiston kirjallisuuden ja kirjaston 
käytön opetuksen puitesuunnitelma 23.11.1976 ja Työryhmän 
kirjelmä kirjastotoimikunnalle 23.11.1976. Puitesuunnitelma 
käsiteltiin kirjastotoimikunnan kokouksessa 8.12.1976.

1225 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 8.12.1976. Helsingin 
yliopiston kirjallisuuden ja kirjaston käytön opetuksen puite-
suunnitelma 23.11.1976 ja Työryhmän kirjelmä kirjastotoimi-
kunnalle 23.11.1976. Kirjastotoimikunta muutti puitesuunni-
telmaa siten, että mikäli voimavarat eivät riitä suunnitelman 
toteuttamiseen kokonaisuudessaan ylimenovaiheen aikana, 
supistukset tulee suunnitella erikseen.

1226 KK-arkisto. Kirjastotoimikunta kevät 1977. Tutkinnonuudis-
tuksen neuvottelukunta lähetti 4.4.1977 kirjeen tiedonhaun 
opetuksesta tiedekunnille ja osastoille ja 5.4.1977 kirjastotoi-
mikunnalle allekirjoittajina Kalevi Tamminen ja Leena Barros. 

1227 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk 24.10.1979.
1228 Ks. esim. Niinikangas 1993, 55–63.  
1229 Muun muassa Eisenberg ja Berkowitz hahmottelivat kuuden 

taidon tiedonhallintaohjelmaa opetusprosessin osaksi 
sitomatta niitä tiettyyn oppiaineeseen. Eisenberg & Ber-
kowitz 1992; Eisenberg 2008; Big six skills: task definition, 
information seeking strategies, location, and access, use of 
information, synthesis, evaluation.  [verkkoaineisto]. [viitattu 
19.8.2020]. Saatavana: https://vgulibguide.wordpress.com/
info-literacy-skills/big6-model/

1230 Informaatiolukutaito-käsitteen historia ulottuu 1970-luvul-
le. Käsitteen kehittäjänä pidetyn Paul Zurkowskin mukaan 
informaatiolukutaitoinen oli henkilö, joka oli oppinut käyttä-
mään laajaa joukkoa informaatiotyökaluja ja primäärilähteitä 
omaan luovaan toimintaansa. Zurkowskin näkemys erosi 
perinteisestä kirjastojen antamasta koulutuksesta, joka pai-
notti kunkin kirjaston luetteloiden ja hakupalvelujen käytön 
osaamista. Ks. Zurkowski 1974, 1–27.
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1231 Lindblom-Ylänne 2000, 50, 233–235. Ylioppilaskunnan 
vaikuttajat halusivat opiskelijakirjaston järjestävän kirjastojen 
uusia näkökulmia koskevan osuuden kyseiseen opetusalan 
konferenssiin. Erityisesti informaatiolukutaito ja oppi-
miskeskukset kiinnostivat. Kirjastonhoitaja Patricia Davitt 
Maughanin kutsun taustalla olivat Sinikaran opintomatkojen 
aikana luodut henkilökohtaiset yhteydet Berkeleyn yliopiston 
kirjastoon, jossa kirjasto-opetusta oli aktiivisesti uudistettu.

1232 Andretta, Pope & Walton 2008, 1–17.
1233 Vaasan tiedekirjasto ja Oppimiskeskus Tritonia vastasi Nor-

dINFOLIT-verkoston tuella julkaisusta Informaatiolukutai-
don osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa - 
Mål för informationskompetens inom högre utbildning 2003. 
Ks. Flemming ja muut 2003.   

1234 Sinikara & Agander 2002, 37–39.
1235 Opetusministeriö: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnitelma 2003–2008 (2004), 55.
1236 HYKA: Suomen yliopistokirjastojen neuvoston strategia 

vuosiksi 2003–2007, 5–6.
1237 Valtakunnallisen hankkeen koordinoinnista vastasi hallintovi-

rastossa sijainnut kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö, 
jonka yhteydessä suunnittelija Anne Lehto työskenteli. 

1238 Ks. Agander ja Sinikara 2001, 125–128. Hankkeen suunnitte-
lijana toimi Anne Lehto Tampereen yliopistosta 2,5 vuotta, 
minkä jälkeen suunnittelusta vastasi Aki Kangas puolisen 
vuotta. Hankkeen ohjausryhmän asetti koordinoivan yliopis-
ton, Helsingin yliopiston rehtori. Ohjausryhmään kutsuttiin 
informaatiotutkimuksen professoreja, yliopistopedagogiikan 
ja verkko-opetuksen asiantuntijoita, ylioppilaskunnan edus-
taja ja kirjastojen ja kirjastojen johdon edustus.

1239 Kivilahti, Saarti ja Sinikara 2010, 9–19. 
1240 Helminen ja Ruhanen 2010, 189–193. Vuosina 2007–2009 

yhteistyötä koordinoi käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
kirjasto.

1241 Suomen tieteellisen kirjastoseuran verkkosivusto. [verkkoai-
neisto]. [viitattu 27.5.2020]. Saatavana https://www.stks.fi/
tyoryhmat/informaatiolukutaito-tyoryhma/

1242 Julkaisu jakaantuu kahteen pääalueeseen: Informaatioluku-
taito kansainvälistyvässä maailmassa s. 19–108 ja Informaa-
tiolukutaidon opetus Suomen yliopistoissa – kokemuksia ja 
hyviä käytänteitä s. 109–196.

1243 Ks. Sinikara & Andretta 2003, 34–35; Sinikara & Järveläinen 
2003, 333–339; Sinikara 2007b, 19–31. Kansainvälisen kir-
jastoalan järjestön IFLA:n yhteydessä oli 1990-luvun alusta 
alkaen toiminut käyttäjäkoulutuksen ryhmä. Vuonna 2002 
perustettiin järjestön pysyvä jaosto Information Literacy 
Section, jonka toiminnassa myös suomalaiset jäsenet olivat 
aktiivisia. UNESCO laati selvityksiä maailmanlaajuisesta 
tilanteesta. Yhdysvalloissa perustettiin myös 2000-luvun al-
kuvuosina maailmanlaajuinen verkosto International Alliance 
for Information Literacy, jonka perustajajäseniä olivat Yhdys-
valtain kansallinen IL-foorumi, Australian ja Uuden-Seelan-
nin verkosto, eurooppalainen EnIL-verkosto ja pohjoismainen 
NordINFOLIT-verkosto. 

1244 Helminen 2004.
1245 Viikin tiedekirjaston toimintakertomus 2005, 4.
1246 Informaatiolukutaidon vakiinnuttamista yliopistossa ovat 

käsitelleet artikkelissaan Päivi Helminen ja Tuula Ruhanen. 
Helminen & Ruhanen 2010, 189–203; ks. myös Helsingin 
yliopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2009.

1247 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2019. 
1248 Syvälähti ja Asplund 2018, 35–51. Kehittämistyön pitkäaikais-

ta vaikutuksia ovat selvitelleet muun muassa tietoasiantun-
tijat Kati Syvälahti ja Janika Asplund vertaillen vuonna 2000 
julkaistujen informaatiolukutaidon osaamistavoitteiden 
vaikutuksia ja eroja vuonna 2015 julkaistuihin informaatiolu-
kutaidon kehyksiin (The Framework for Information Literacy 
for Higher Education). Molempien taustalla on American 
College and Research Libraries –järjestö. Kirjoittajien 
tekemään kyselyyn vastasi 30 yliopisto- ja ammattikorkea-
koulukirjastojen johtajaa: informaatiolukutaidon opetus 
on integroitu kattavasti opetussuunnitelmiin 20 korkea-
koulussa ja 10:ssa osittain. Tiedonhankinnan ja -hallinnan 
opetus näyttää olevan monipuolista: kattavasti sitä annetaan 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille, lähes kaikissa korkea-
kouluissa kandidaattivaiheen ja maisterivaiheen opiskelijoille 
sekä kansainvälisille opiskelijoille mutta myös opiskelijoille ja 
tutkijoille.

1249 Kirjaston verkkosivusto ja intranet: [verkkoaineisto]. [viitattu 
19.9.2020].  Saatavissa: https://helsinki.fi/fi/helsingin-yli-
opiston-kirjasto/tutkijan-kirjasto.

1250 Saarinen 2008.
1251 Äärilä 2003. 
1252 Helsingin yliopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut: vuosikertomus 

2003, 2004–2009. 
1253 Kirjaston verkkosivuilla on vuodesta 2021 lähtien vain viimei-

sin vuosikertomus. 
1254 HYKA: Hallintoviraston arkisto: rehtorin päätös 120/94.
1255 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2016. 
1256 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokoukset syyskaudella 

1997: Elektroninen julkaisupankki-työryhmän muistio 1997.
1257 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan ptk 19.1.2005; 

HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 031/2005.
1258 Dart-Europe E-Theses Portal sisältää vuonna 2021 yli 

miljoona avoimesti käytettävää väitöskirjaa 570 yliopistosta 
29 Euroopan maasta. [verkkoaineisto]. [viitattu 26.8.2021]. 
Saatavissa: https://www.dart-europe.org/basic-search.php

1259 Tiedekuntien ohjeistuksesta ks. Holopainen 2013. Vuonna 
2019 HELDAssa oli 12 yhteistyöorganisaatiota.  

1260 Yliopisto-opetus ja opintoaineistot verkossa 1999; Simojoki 
1999.

1261 Hanna Kuusi on käsitellyt Opiskelijakirjaston kehittämispro-
jekteja: Kuusi 2011, 401–406; Sinikara 2001b.

1262 [verkkoaineisto]. [viitattu 21.9.2020]. Saatavissa: https://
www.helsinki.fi/fi/tutkimus/avoin-tiede;  
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/strategia-2021-2030

1263 Laakso et al 2011; Roos 2012, 321–323. 
1264 Karjalainen, Kuusela & Hormia-Poutanen 2005.
1265 [verkkoaineisto]. [viitattu 21.9.2020]. Saatavissa: https://

helda.helsinki.fi/
1266 Ks. prosessista tarkemmin: Airio & Ristikartano 2010, 

119–128. Yhteinen julkaisuarkisto rakennettiin avoimen 
lähdekoodin DSpace-ohjelmistoa soveltaen.

1267 HYKA: Hallintoviraston arkisto. Rehtorin päätös 126/2008.
1268 Vuosien 2015–2016 välillä avoimesti saatavien tutkimus-

artikkelien osuus kaksinkertaistui 34 prosenttiin. Helsingin 
yliopiston kirjaston vuosikertomus 2016. 

https://www.stks.fi/tyoryhmat/informaatiolukutaito-tyoryhma/
https://www.stks.fi/tyoryhmat/informaatiolukutaito-tyoryhma/
https://helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/tutkijan-kirjasto
https://helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/tutkijan-kirjasto
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/avoin-tiede
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/avoin-tiede
https://helda.helsinki.fi/
https://helda.helsinki.fi/


lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 391

1269 Kirjastosta tukea rinnakkaistallennukseen. [verkkoaineisto]. 
[viitattu 21.9.2020]. Saatavissa: https://blogs.helsinki.fi/
thinkopen/rinnakkaistallennussarja-5-kirjastopalvelut/

1270 [verkkoaineisto]. [viitattu 20.10.2020]. Saatavissa: https://
blogs.helsinki.fi/thinkopen/

1271 Kansallisen julkaisutietoportaalin perusteella avoimesti saa-
tavien tieteellisten tutkimusjulkaisujen osuus nousi vuoden 
2019 julkaisuista lähes 65 prosenttiin. Palveluista laajemmin 
Holopainen 2020, 8–9.

1272 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2011 (verkkoai-
neisto) (viitattu 19.2.2019) OpenAIRE-palvelun verkkosivus-
to (viitattu 19.2.2019) Saatavissa: https://www.openaire.eu/. 
Ks. Viitala 2012. 

1273 The LERU Roadmap towards Open Access 2011: [verk-
koaineisto]. [viitattu 27.5.2020]. Saatavana: https://www.
fosteropenscience.eu/node/233. UNICA-verkoston Scholarly 
Communication seminaarit: [verkkoaineisto]. [viitattu 
27.5.2020]. Saatavana: http://www.unica-network.eu/page/
scholarly-communication-0. Seminaari oli Helsingissä 2006.

1274 [verkkoaineisto]. [viitattu 21.9.2020]. Saatavissa: https://
www.hup.fi/ . Kehittelystä ks.  https://blogs.helsinki.fi/kirjas-
to2019/artikkeli-tyootsikko/#more-15 Vastaavanlaisia avoi-
mia julkaisupalveluja ovat luoneet muun muassa University 
College of Londonin kirjasto ja Tukholman yliopiston kirjasto.

1275 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2019.
1276 Lindström 2005, 66–69.
1277 Asiakirjassa määriteltiin tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi 

eri toimijoiden vastuut. 
1278 HYKA: Hallintovirasto: rehtorin päätös 137/2008; Forsman 

2010a.
1279 Engeström, Kaatrakoski, Laitinen, Myllys ja Rantavuori 2011; 

Laitinen & Myllys 2011. HULIB-arkisto: Engeström ja muut, 
Solmutyöskentely kirjastossa-hankkeen loppuraportti 2012. 
Tutkimusryhmä on julkaissut useita artikkeleita ja esitelmiä 
kansainvälisillä foorumeilla menetelmän soveltamisesta.  

1280 Datatuki juhlii. [verkkoaineisto]. [viitattu 21.9.2020]. Saata-
vissa: https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/datatuki-kymme-
nen-vuotta/

1281 Isaksson ja muut 2012; Helsingin yliopiston kirjaston tutki-
musdataprojektin raportti valmistui 2012; hanketta esiteltiin 
LIBERin konferenssissa Tartossa 2012, ks. Roos ja Siipilehto 
2012.  

1282 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomukset 2015–2019. 
1283 Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka ja sen toi-

meenpanosuunnitelma 2014–2017. Ks. Helsingin yliopiston 
kirjaston vuosikertomus 2017.

1284 Monipuolista tietoa tieteen avoimuudesta yliopiston verk-
kosivuilla. [verkkoaineisto]. [viitattu 19.2.2019].    Saatavissa: 
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/avoin-tiede

1285 Forsman 2010a; Forsman 2010b.
1286 Viitala 2013. Maria Forsman oli väitellyt vuonna 2005 tutki-

musverkostoista ja tunsi arviointiin käytettäviä menetelmiä 
ja välineitä. Vuonna 2016 hän kirjoitti bibliometriikkaan 
liittyvän oppaan Julkaisut ja tieteen mittaaminen 2016.

1287 Kirjasto osallistui muun muassa vuonna 2019 toteutetun 
tutkimuksen arvioinnin bibliometriikkatyöhön. Saatavissa: 
https://blogs.helsinki.fi/kirjasto2019/paakirjoitus/#more-2; 
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/korkeakoulu-tiedepolitiik-

ka/helsingin-yliopiston-tutkimus-arvioitiin-huippututki-
musta-kaikilla-kampuksilla

1288 Kertomus 1917–1920, 35–37.
1289 Häkli 1968, 122–123.
1290 HYKA. Protokoll fördt vid historisk-filologiska sektionens 

sammanträde lördagen den 4 maj 1904 § 7. Palkkio vastasi 
tuolloin työmiehen kahden vuoden palkkaa. Ks. rahamuseon 
rahanarvolaskuri.

1291 Kertomus 1917–1920, 35–37. Kirjaston uudessa johtosään-
nössä 1919 määriteltiin amanuenssien pätevyysvaatimukset 
ja henkilökunnan työaika, joka vakinaisilla viranhaltijoilla oli 
seitsemän tuntia (ateria-aika oli 1,5 tuntia) ja assistenteilla/
amanuensseilla neljä tuntia päivässä.

1292 Tarpila 1998, 2415. Annikki Kaivosojasta tuli sittemmin Maa-
talouskirjaston johtaja.

1293 Meinander 2014, 216–217. 
1294 Kertomukset 1934–1939. Metsäkirjastossa virastovaratyön-

tekijä kandidaatti A. V. Väyrynen kokosi takautuvaa aineistoa 
Suomen metsäkirjallisuudesta 1930-luvun loppupuolella. 
Myös Maatalouskirjastossa oli samaan aikaan virastovara-
töissä maistereita.

1295 Kertomus 1936–1937, 72–73; Kertomus 1938–1939, 72–73, 
81–83. Muun muassa kasvitieteen laitoksella oli kaksi 
henkilöä virastovaratöissä, samoin maisteri Irja Kairasuo ja 
sittemmin Etel Ekström luetteloivat aineistoa Tvärminnen 
asemalla usean kesän ajan

1296 Suomen kirjastonhoitajat 1973, 74–75. 
1297 Kertomus 1935–1936, 56; Kertomus 1936–1937, 57; Kerto-

mus 1937–1938, 63–65; Kertomus 1938–1939, 68; Kerto-
mus 1939–1940, 54. Kirjastolla oli virastovaratyöntekijän 
lisäksi kaksi tai kolme harjoittelijaa, joiden tehtävinä olivat 
luetteloiden täydennykset ja kirjakokoelman hoitoon liittyvät 
tarkistustehtävät.

1298 Blåfield 1974, 1–7. Martti Blåfieldin artikkelissa selvitettiin 
valtion korkeakoulujen kirjastovirkojen määrän kehitys-
tä 1950–1974. Kirjastoviroiksi luettiin kirjastonhoitajien, 
informaatikkojen, kirjastoamanuenssien ja kirjastoapulaisten 
peruspalkkaiset ja ylimääräiset virat ja toimet.

1299 Vallinkoski 1975, 37; Urpilainen 2001, 244–247. 
1300 Hjelt 1912, 116.  A. A. 21/8 1885 § 166, §211 ja § 217.
1301 Asetus Helsingin yliopiston yleisen kirjaston virkojen 

kelpoisuusehdoista 25.4.1930; Asetus sisältävä Helsingin 
yliopiston säännöt 8.9.1924 § 44 (Kyseinen pykälä muutettu 
28.4.1939).

1302 Kirjastonhoitajan valintaa käsiteltiin muun muassa histo-
riallis-kielitieteellisen osaston kokouksissa 9.12.1933 § 4 ja 
21.4.1934 § 1.

1303 Asetus 15.6.1973/554.
1304 Johtosäännön mukaan peruskoulutuksena vaadittiin yli-

oppilastutkinto. Amanuenssitutkintoon kuuluivat saksan-, 
ranskan- ja englanninkielisen sekä helpomman latinankieli-
sen tekstin ymmärtäminen, todistus yhden mainitun kielen 
suullisesta taidosta, vanhojen käsikirjoitusten lukutaito, 
kolme lukukautta kestävä koepalvelus (harjoittelu) kir-
jastossa ja ylikirjastonhoitajan hyväksymä tutkinto, johon 
sisältyi kokoelmiin ja niiden luettelointiin, kirjastonhoitoon, 
bibliografiatyöhön ja -kirjallisuuteen, kirjastonhoito-oppiin 
sekä kirjapainotaidon historiaan kuuluvat osuudet. Lisäksi 
amanuenssin tuli tuntea oppihistoriaa ja tieteen historiaa 
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samoin kuin keskeisiä ulkomaisia kirjastoja. Pohjoismaista 
tuli tietää mm. keskeisten kirjastonjohtajien nimet. Tutkinto 
oli siis varsin laaja ja edellytti monipuolista kirja- ja kirjasto-
sivistystä. Helsingin yliopiston konsistori päätti vuonna 1947 
muuttaa johtosääntöä niin, että peruskoulutuksena ama-
nuenssin virkaan vaadittiin filosofian kandidaatin tutkinto tai 
harkinnan mukaan muu yliopistollinen loppututkinto. Muilta 
osin amanuenssitutkinnon vaatimukset säilyivät 1960-lu-
vulle saakka vuoden 1919 muodossa. Ks. Knapas 2012, 237; 
Mäkelä-Henriksson 1987, 11–12. 

1305 Pihkala 1980, 4. Kun amanuenssin työaika oli neljä tuntia 
HYK:n johtosääntöä seuraten, voitiin Marjatta Havun mää-
räykseen sisällyttää molempien kirjastojen tehtävät.  

1306 Asiaa on käsitelty tarkemmin Maatalous- ja Metsäkirjaston 
perustamisen yhteydessä.

1307 Asiaa on käsitelty tarkemmin historiallis-kielitieteellistä 
laitosta koskevassa luvussa. Kirjastonhoitaja siirtyi väitöskir-
jansa hyväksymisen jälkeen ranskan kielen lehtoriksi. Myös 
seuraava väitellyt viranhaltija siirtyi vajaan kuuden virkavuo-
den jälkeen paremmin palkattuun virkaan.

1308 HYKA: Valtiotieteellisen tiedekunnan kokoukset 4.2.1950 § 7 
ja 11.3.1950 § 7.

1309 Sievänen-Allen & Öberg 1976.
1310 Asetuksen 3.3.1961/132 § 1:n mukaan ylikirjastonhoitajalta 

vaadittiin lisensiaatintutkinto ja tohtorinarvoon oikeuttava 
väitöskirja sekä kyky tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimus-
ta. Tieteellisiä ansioita arvioitaessa oli otettava huomioon 
myös bibliografinen ja muu kirjastoalan julkaisutoiminta. 
Viranhaltijalla tuli olla vähintään viiden vuoden kokemus 
vakinaisen viran hoidosta HYK:ssa tai muussa suuressa tie-
teellisessä kirjastossa ja täysi perehtyneisyys kirjastohallin-
toon ja kirjastotekniikkaan. Asetuksen § 2 mukaan johtavalta 
kirjastonhoitajalta edellytettiin amanuenssitutkintoa tai 
vastaavaa koulutusta   sekä viiden vuoden kokemus viranhoi-
dosta suuressa tieteellisessä kirjastossa, josta vähintään kaksi 
vuotta HYK:ssa. Lisäksi edellytettiin hyvää perehtyneisyyttä 
kirjastohallintoon ja kirjastotekniikkaan.

1311 Asetuksen 3.3.1961/132 § 3:n mukaan alikirjastonhoitajal-
la tuli olla sekä FK-tutkinto tai vastaava, että kirjastoalan 
koulutus (amanuenssitutkinto tai vastaava koulutus). 
Vanhemmalta alikirjastonhoitajalta edellytettiin vähintään 
viiden vuoden viranhoitokokemusta HYK:ssa tai vastaavassa 
suuressa tieteellisessä kirjastossa, sekä kirjastoalan julkaisu-
toimintaa. Nuoremmalta alikirjastonhoitajalta edellytettiin 
kahden vuoden viranhoitokokemusta. Lisäksi § 4 mukaan 
kirjastovirkojen hakijoilta edellytettiin vähintään kolmen 
vieraan kielen painetun tekstin ymmärtämistä; ylikirjaston-
hoitajan oli puhuttava yhtä näistä kielistä.

1312 HYKA: Lainopillisen tiedekunnan kokous 29.9.1960. Laino-
pillisen tiedekuntakirjaston esimies professori Ellilä esitti 
amanuenssin viran perustamista kirjastoon. Hän perusteli 
tarvetta viittaamalla valtiotieteellisen tiedekunnan kirjas-
toon, jossa pienemmästä koostaan huolimatta oli amanuens-
si jo vuodesta 1959 lähtien.

1313 Blåfield 1974, 1–7. Martti Blåfieldin artikkelissa selvitettiin 
valtion korkeakoulujen kirjastovirkojen määrän kehitys-
tä 1950–1974. Kirjastoviroiksi luettiin kirjastonhoitajien, 
informaatikkojen, kirjastoamanuenssien ja kirjastoapulaisten 
peruspalkkaiset ja ylimääräiset virat ja toimet.

1314 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 12.5.1977 ja 
26.5.1977, joissa käsiteltiin 9.5.1977 päivätty HYHY ry:n 
kirjelmä kirjastotoimikunnalle.

1315 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston kirjastolai-
toksen henkilöstöstä 1978, 10–11. Kuten edellä on todettu, 
tieteellisten kirjastojen tilastot antavat puutteellisen kuvan 
1970-luvun tilanteesta: ero on lähes 40 henkilötyövuotta, 
päälukuna vieläkin suurempi. Syy tähän eroon on erityisesti 
laajassa laitoskirjastoverkossa.

1316 Kurssikirjastojen organisointitoimikunta 1971a.  
1317 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 2.5.1979. Kirjas-

tolaitoksen KTS vuosiksi 1980–1984.Helsingin yliopiston 
kirjastotoimikunta puolsi kirjastovirkojen lisäystä suosituk-
seen vedoten: yliopistotehtäviin katsottiin tarvittavan 42 
lisävakanssia ja valtakunnallisiin tehtäviin noin 17 lisäva-
kanssia vuosina 1980–1984. Helsingin yliopiston esitykset 
kirjastohenkilöstön lisäyksistä eivät vakuuttaneet korkea-
kouluneuvostoakaan, mikä käy ilmi neuvoston laatimasta 
korkeakoulujen kehittämissuunnitelmasta 1982–1986. 
Neuvosto katsoi Helsingin yliopiston kirjastojen tarvitsevan 
yhden uuden toimen koko viisivuotiskautena. Ks. KK-arkisto: 
Kirjastotoimikunnan kokous 30.4.1980.

1318 Helsingin yliopiston tilastollinen vuosijulkaisu: Lukuvuosi 
1977–1978. Kirjastotyöhön käytettyjen henkilötyövuo-
sien määrää on verrattu yliopiston tilastojulkaisussa 1978 
esitettyihin opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa koskeviin 
tietoihin. Mukaan on otettu läsnä olevat opiskelijat ja opetus-
henkilökunta samana lukuvuonna. 

1319 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1994b: Helsingin yliopis-
ton kirjastotoimikunnan henkilöstösäästöryhmä. Liite 2.

1320 Tilastokeskuksen rahanarvolaskurin mukaan summa vastasi 
vuoden 2016 tasossa 5,4 miljoonaa euroa.

1321 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kartoitus 1974, 29.   

1322 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 1990, 18.
1323 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1994b: Helsingin yliopis-

ton kirjastotoimikunnan henkilöstösäästöryhmä. Liite 2.
1324 HYKA: Konsistorin kokous tammikuussa 1995. Kaisa Sinika-

ralle kyseinen kokous oli ensimmäinen konsistorin henkilös-
töjäsenenä. 

1325 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 21.6.1994.
1326 Korkeakoululaitoksen palkkaussuhdetoimikunnan I osa-

mietintö: kirjastojaoston selvitys korkeakoulujen kirjastojen 
henkilökunnasta 1969.

1327 JH-arkisto. Juhani Hakkaraisen muistio 24.1.1972: Korkea-
koulujen kirjastojen virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen 
yhtenäistäminen.

1328 Signumin numerossa 4. joulukuuta 1968, 64 käsiteltiin 
esityksen valmistelua. Opetusministeriön esitystä oli keväällä 
1968 edeltänyt tieteellisten kirjastojen lautakunnan ehdotus, 
jonka mukaan nimikkeisiin olisi kuulunut kirjastoneuvoksen 
B2-tasoinen nimike. Ministeriön esitykseen ei sisältynyt 
ehdotettua jakoa vanhempaan ja nuorempaan kirjastonhoi-
tajaan. Sen sijaan kirjastoamanuenssin yp. ja ap. nimikkeet 
otettiin käyttöön. 

1329 Helsingin yliopiston Yleisen kirjaston johtosääntö Kanslerin 7. 
huhtikuuta 1919 vahvistama, pykälä 8. 

1330 Vakkari 1996, 145–146. 
1331 Kaarninen 2000. 



lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 393

1332 Koivisto 1978, 7; Elomaa 1972, 156–160. Tutkinto koostui esi-
harjoittelusta ja harjoittelukurssista, kirjastohallinnon, kirja- 
ja kirjastotiedon, tiedon tallennuksen, informaatiopalvelun 
ja tiedonlähteiden tuntemuksen opintojaksoista. Laajuus 
vaihteli merkittävästi, neljästä kolmeenkymmeneenseitse-
mään kuukauteen. Tutkintotodistuksia myönnettiin lyhyestä 
ajasta huolimatta 209 kappaletta. Koulutus lakkautettiin, kun 
Tampereen yliopistossa alkoi kirjastotieteen ja informatiikan 
opetus.

1333 Koivisto 1978, 7; Linnamo 1973, 112. Suomen kirjallisuuspal-
velun seura järjesti vuonna 1968 yhdessä Valtion tieteellisen 
kirjallisuuspalvelun seuran kanssa ensimmäisen alan kurssin.

1334 JH-arkisto. Juhani Hakkaraisen yhteenveto 12.8.1971 
Tieteellisen informoinnin neuvottelukunnan kolmannesta 
osamietinnöstä ja siitä annetuista lausunnoista.  

1335 Iivonen 1986, 84-85. 
1336 Marjatta Okon uraa käsitteli kirjoituksessaan Oili Kokkonen 

1985, 19-33. Viranhoidosta ennen professuuria ks.  Mäkinen 
2007, 34–47. 

1337 JH-arkisto. Juhani Hakkaraisen muistio 4.2.1974:  Kirjaston-
hoitajakoulutuksen nykytilanne. 

1338 Häkli 1987, 187–188, Tammekann 1987, 37–44; Kokkonen 
1988, 8–9; Koskiala 1988, 41.

1339 VM342/00/91 Valtioneuvoston periaatepäätös valtion virkoja 
ja tehtäviä koskevien kelpoisuusvaatimusten uudistamisesta.

1340 Helsingin yliopisto: Selvitys Helsingin yliopiston kirjastolai-
toksen henkilöstöstä 1978.

1341 Koulutustietoja ei ole saatavissa kirjastotilastoista. Tästä 
syystä pätevöitymistä koskevia tietoja on koottu kirjasto-
matrikkeleista 1955, 1967, 1973 ja 1980. Matrikkelit eivät 
anna koko kuvaa henkilöstöstä, sillä tietojen ilmoittaminen 
niihin oli vapaaehtoista ja perustui henkilön omaan intressiin. 
Matrikkelien tiedot rajoittuvat ajallisesti 1950–1970-luvuille. 
Tästä huolimatta ne antavat kiinnostavaa tietoa koulutusläh-
teistä ja siitä, miten ne kirjastoittain ja eri aikoina jakautuivat. 
Koulutustietojaan ilmoittaneita on 176. Helsingin yliopiston 
kirjastoa/Kansalliskirjastoa ei ole otettu tässä seurannassa 
mukaan.

1342 Kirjastonhoitajat ja informaatikot 1980.
1343 Lääketieteellisistä kirjastopalveluista vastanneista kaksi oli 

opiskellut maisteriksi Yhdysvalloissa (Ritva Sievänen-Allen ja 
Hilkka Kauppi, joka työskenteli Lääketieteellisessä tiedekun-
nassa 1949–1960).  Teodora Oker-Blom opiskeli Lontoossa 
suorittaen kirjastoalan maisterin tutkinnon 1973. (Lääketie-
teen laitoskirjastossa hän työskenteli 1970–1971 ja Lääke-
tieteen keskuskirjastossa 1971–1974. Hänestä tuli sittemmin 
kirjastonjohtaja Karolinska Institutetiin Tukholmaan ja sen 
jälkeen Eläinlääketieteelliseen kirjastoon).  

1344 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan kokous 8.9.1976.
1345 Ruhanen 2018, 163–167; Komulainen 1983, 210–212.
1346 Sinikara 2007. Kirjaston työyhteisöön sosiaalistumista ja 

johtajuuden kehitystä on käsitelty sivuilla 153–173.  
1347 Forsman 2020. 
1348 2000-luvulla kirjaston johtavissa tehtävissä (johtaja tai 

johtava tietoasiantuntija) työskenteli kuusi tohtoria tai lisen-
siaattia, minkä lisäksi muissa asiantuntijatehtävissä oli useita 
jatkotutkintoja suorittaneita. Lähteenä kirjaston henkilöstö-
luettelo.

1349 HULIB-arkisto. Eeva Peltosen sähköposti kirjoittajalle 
6.10.2020.

1350 Jalovaara 2017, 19, 42, 153.
1351 Ala 1999, 131–146.   
1352 Helsingin yliopiston kirjaston virastodemokratiajärjestelmän 

kehittäminen 1976, 3–8. Osastopäällikköjen kokous aloitti 
toimintansa vuoden 1974 alusta lukien, jolloin uusi organi-
saatio astui voimaan. Ylioppilaskunnan kirjasto liitettiin tuol-
loin opiskeluosastona yliopiston kirjastoon. Samana vuonna 
henkilöstö sai edustajansa osastopäällikköjen kokoukseen. 
Samoin esityslistoista ja pöytäkirjoista tuli julkisia.

1353 Kuusi 2011, 185.
1354 Kolbe 1996, 485–491; Peltonen 2006, 18–22. Eeva Peltonen 

on kuvannut kiinnostusta vasemmistolaiseen opiskelijajär-
jestön jäsenyyteen.

1355 Mäkinen 2002, 1–10. 
1356 Ala 1999, 169.
1357 Ala 1999, 191. HYHY:n varapuheenjohtajana toimi 1990-lu-

vun alkupuolella kirjastonhoitaja Irma Reijonen.
1358 Autio 1997, 507; Jalovaara 2017, 146. Kirjastonjohtajien 

kokous esitti Sinikaraa Akavan henkilöstöryhmälle, joka asetti 
Sinikaran ehdolle konsistorin vaaliin 1995–1998 varajäsenenä 
lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntasihteeri (hallinto-
päällikkö) Raija Etelävuori. Vuosina 1998–2000 Sinikaran 
varahenkilö oli tutkija Erkki Lyytikäinen. Jalovaara mainitsee 
vain jälkimmäisen kauden tieteentekijöiden historiaa käsitte-
levässä tutkimuksessaan. 

1359 Kihlberg 1979, 8–13, 28; Ruhanen ja Sarvilinna 2018.
1360 Helsingin yliopiston kirjastot–hakua vai vientiä? 2000; Hel-

sinki University Libraries–Report of an Assessment Panel. 
1361 HYKA: Kirjastotoimikunnan kokous 16.12.2003; Kirjasto- ja 

tietopalvelutoimikunnan kokous 27.5.2005.
1362 Suunnitteluryhmään kuuluivat suunnittelupäällikkö Dorrit 

Gustafsson kansalliskirjastosta, kirjastonjohtaja Matti 
Hjerppe opiskelijakirjastosta, kirjastonjohtaja Marja-Liisa 
Harju-Khadr valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta, 
kirjastosihteeri Elisa Hyytiäinen Helsingin yliopiston henki-
löstöyhdistyksestä, koulutussuunnittelija Sirkku Liukkonen 
hallintoviraston tietopalvelut-yksiköstä, kirjastonjohtaja Heli 
Myllys Viikin tiedekirjastosta, kirjastonjohtaja Teodora Oker-
Blom eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjastosta sekä 
erikoissuunnittelija Katri Tuori HELKA-yksiköstä. Ryhmän 
pohdinnat suunnitelmaluonnokseksi työsti kirjastonjohtaja 
Heli Myllys apunaan em. ryhmä toimiessaan Kaisa Sinikaran 
sijaisena 5.6.–4.7.2003.  

1363 HYKA: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen henkilös-
töstrategiset linjaukset kaudelle 2004–2010, hyväksytty 
16.12.2003 ja toimeenpanosuunnitelma kaudelle 2006-
2010, hyväksytty 27.5.2005.

1364 HYKA: Kirjastojen henkilöstösuunnitteluryhmän muistio 
2006. Käsitelty kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokouk-
sessa 7.3.2006.

1365 Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin dekaani Hannu Niemi 
ja jäseniksi fil. yo. Anne Buttler, suunnittelupäällikkö Dorrit 
Gustafsson, tutkija Olli Hallamaa, kirjastonjohtaja Pälvi Kai-
ponen, kirjastosihteeri Leena Lajunen, jonka tilalla 1.2.2006 
alkaen kirjastosihteeri Jari Tolvanen, kirjastonjohtaja Heli 
Myllys, kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, dekaani Heikki Saarinen 
ja tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara. Sihteereinä 
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ovat toimineet Sirkku Liukkonen (muistiot) ja Pirkko Tokat 
(laskelmat ja tilastotieto). Ryhmällä on ollut mahdollisuus 
käyttää työnsä tukena ulkopuolista asiantuntijaa.

1366 HYKA: Kirjastojen henkilöstösuunnitteluryhmän muistio 
2006. Käsitelty kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokouk-
sessa 7.3.2006. 

1367 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
16.8.2006; HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
kokous 2006:10.

1368 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta: työryhmien 
aineistoja: Helsingin yliopiston kirjastojen rakenteellinen 
kehittäminen 2007–2015. Muistio 25.4.2007.

1369 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Rehtorin päätös 225/2007.
1370 Äärilä 2007a; Äärilä 2008a; Äärilä 2008 b.  
1371 HULIB-arkisto: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjas-

ton yhteistoimintakokoukset 2006–2009: yhteistoiminta-
kokokoukset 29.1.2009 ja 26.5.2009. 

1372 HYKA: Kirjastotoimikunnan kokous 3.10.2005, ilmoitusasiat.
1373 Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2001; Valtion työnteki-

jöistä puolet eli n. 60 000 oli siirtymässä eläkkeelle seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Tämä arvioitiin merkitsevän 
kasvavien eläkekustannusten lisäksi kovaa kilpailua osaavasta 
työvoimasta. Ohjelma pyrki vähentämään työntekijöiden 
eläkehakuisuutta ja lisäämään muutoinkin valtion töiden 
houkuttelevuutta.

1374 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta: Työryhmien 
muistioita: Arjen hyvinvointi 2004–2005 ja jatkohanke 
2005–2006; tarkemmin hankkeesta ks. Liukkonen ja Myllys 
2010, 173–185.

1375 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta: Helsingin yliopis-
ton kirjastojen työilmapiirikartoitukset 2007–2009.

1376 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta. Helsingin yliopis-
ton kirjastojen osaamisohjelma 2009–2010.

1377 Yliopistokirjastojen verkoston osaamisalueet hyväksytty 
27.12.2004.

1378 Karppinen 2010, 153–163. Iiris Karppinen käsitteli artikkelis-
saan henkilöstökehitystä.    

1379 Liukkonen & Myllys 2010, 173–185. 
1380 Kirjastojen verkkolehteen Verkkariin koottiin vuosittain kuva-

sarja kirjastojen kesäjuhlasta.
1381 Holopainen 2017. Eeva Peltonen on arvioinut Verkkarin 

merkitystä henkilökunnan kannalta kirjoituksessaan 2013 ja 
sähköposteissaan 27.4.2020, 2.5.2002 ja 4.5.2020 (Tekijän 
arkisto).  

1382 Toiminnasta on raportoitu kirjaston vuosikertomuksissa. 
1383 Seuran puheenjohtajina ovat toimineet muun muassa kirjas-

tonjohtajat Tuula Ruhanen ja Pälvi Kaiponen, sekä ylikirjas-
tonhoitaja Kimmo Tuominen. 

1384 Kiinnostuksensa ilmaisi 85 henkilöä, joista 57 valittiin keski-
tettyihin kirjastotehtäviin. Päätöksen valinnasta teki tieto- ja 
kirjastopalvelujohtaja.   

1385 HYKA: Hallintoviraston arkisto 275/111.00/2009 ja 
276/111.00/2009, Hallintojohtajan päätökset 15/2009 ja 
16/2009.

1386 HULIB-arkisto: Ylikirjastonhoitajan päätös 16/2009, 
22.12.2009.

1387 Ks. tarkemmin Karppinen 2000, 153–163; Hyytiäinen 2000, 
165–172. 85 henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa yhteisiin 
tehtäviin ja avoimia tehtäviä oli 57.  Ylikirjastonhoitaja teki 

päätöksen tehtäviin valituista henkilöistä kesäkuussa 2009, 
joten valmisteluaikaa jäi puolisen vuotta. 

1388 Keskustakampuksen kirjasto joutui vähentämään henki-
löstöä tuntuvasti uudisrakennuksen käyttöönoton jälkeen, 
mutta Helsingin yliopiston kirjastoa perustettaessa 2010 
projektityötä oli runsaasti.  

1389 [verkkoaineisto]. [viitattu 7.10.2020]. Saatavana:  
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/10/li-
ber-lag_2014.pdf

1390 ISEW Library – Exchanging International Library Love. Ks. 
Helsingin yliopiston kirjasto vuosikertomukset 2011 – 2017. 
Vuonna 2019 hakemuksia tuli 50 kpl yhteensä 22 eri maasta, 
eniten Iso-Britanniasta (9). Osallistujiksi valittiin 16 henkilöä 
ja varalle 4. Osallistujat ovat Alankomaista, Espanjasta, 
Iso-Britanniasta, Israelista, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, 
Saksasta, Tanskasta ja Tšekistä. Valinnassa painotettiin niin 
maantieteellistä jakaumaa kuin ammatillista taustaa. Läh-
teenä kirjaston tiedote 26.2.2019.

1391 Pirttiniemi 2008. Projektipäällikkö Elise Pirttiniemi perehtyi 
maan oppilaitoskirjastoihin hankkeen valmisteluvaiheessa, 
ja hanke valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kaikkien kolmen 
kirjaston kesken.

1392 Forsman 2011; Helminen 2012; Hiltunen 2012; Sinikara ja 
Pirttiniemi 2011.

1393 Namhila & Sinikara & Iivonen 2012, 17–37; Iivonen, Helminen, 
Ndinoshiho ja Sisättö 2012. Kirjaston verkkolehdessä Na-
mibian yliopiston kirjastonhoitajat kuvasivat kokemuksiaan 
ja näkemyksiään: Juutinen 2011: Menete Shatona ja Joseph 
Ndinoshiho uskovat, että akateemisten kirjastojen haasteet 
ovat tulevaisuudessa samat Namibiassa ja Suomessa.

1394 Helminen 2016; Helminen 2018, 21–23. 
1395 Arkkitehti Vesa Oivan kirjoitus Rajapinnassa artikkelikoko-

elmassa 2010, 39–45. Oiva siteeraa amerikkalaista sosiologia 
Ray Oldenburgia, jota pidetään kolmannen paikan käsitteen 
luojana. Ks. Oldenburg 1999.  

1396 McDonald 2007, 13–29. 
1397 Winterhalter 2017, 46–50; Pöykkö 1989, 14–21.  
1398 Lääketieteen opetus sai Helsingissä aluksi tilat vuonna 1832 

valmistuneesta Helsingin yliopiston päärakennuksesta. 
Vuonna 1843 valmistui anatomian ja kemian laitosrakennus, 
joka sijaitsi kirjastokorttelissa Fabianinkadulla ja vuonna 1845 
klinikkarakennus Kruunuhaassa. Lääketieteen mikros-
kooppitutkimuksen laajetessa tarvittiin laboratoriotiloja. 
Fabianinkadulla sijaitsevaan laitosrakennukseen muutti 1872 
fysiologian ja histologian laboratorio sen jälkeen, kun kemian 
laboratorio oli siirtynyt sille rakennettuun uudisrakennukseen 
kolme vuotta aiemmin. Lääketieteen tilat ydinkeskustassa 
laajenivat 1840-luvulta alkaen tuntuvasti. Tilojen kehityk-
sestä ks. Klinge 1989, 270–276. Laajasti yliopiston tiloja 
käsitellään teoksessa Yliopiston Helsinki, toim. Koskela 1989.

1399 Redogörelse 1884–1887, 79; Tieteenalan ja tilojen kehitys 
on kuvattu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
150-vuotishistoriikissa. Halonen 2002, 41.

1400 Redogörelse 1857–1860, 69; Redogörelse 1881–1899; Kerto-
mus 1902–1905, 199–201; Markkanen 1989, 32–38. 

1401 Lukkarinen 1989, 82–87. 
1402 Kertomus 1908–1911, 66–69; Kertomus 1911–1914, 98.
1403 Kertomus 1902–1905, 191.
1404 Kertomus 1905–1908, 74; Kertomus 1911–1914, 87–88.       

http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/hankkeet/tiedostoja/Rehtorin%20paatos%20225_2007.pdf
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/10/liber-lag_2014.pdf
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/10/liber-lag_2014.pdf
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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1405 Kertomus 1908–1911, 38.
1406 Kertomus 1908–1911, 38–39.
1407 Halonen 2008, 409. Käytössä oli suuri kirjastosali, johon 

voitiin lisätä 20 lukupaikkaa, neljä muuta huonetta ja kaksi 
varastohuonetta.

1408 Kertomukset 1926–1939.
1409 Kertomus 1936–1937, 56–57.
1410 Kertomus 1936–1937, 46–47.
1411 Kertomus 1937–1938, 60.
1412 Kertomus 1938–1939, 63, 93. Talvisodan kynnyksellä yliopisto 

tuki maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan museo-
hanketta myöntämällä vararahastostaan 11 000 markkaa 
maatalousmuseota varten, jolle luovutettiin alue Viikin 
latokartanosta.

1413 Kertomus 1943–1944, 55–56. 
1414 Winterhalter 2017, 132.
1415 Halonen 2008, 409–410; Kaivosoja 1980, 2–3. Tilaa Metsä-

kirjastossa oli 1 200 neliömetriä, hyllytilaa 5 000 hyllymetriä 
ja 63 lukupaikkaa kahdessa lukusalissa ja aikakauslehtisalissa.

1416 Knapas 1989, 127–133. 
1417 Linkomies 1957, 5–6. 
1418 Toisaalla sijaitsevia laitoskirjastoja olivat kasvatustieteen, 

musiikkitieteen, psykologian, kansatieteen, kansanruno-
ustieteen, arkeologian, Itämeren suomalaisten kielten, 
suomalaisugrilaisen, suomen kielen, unkarilaisen, virolaisen, 
taidehistorian ja japanin kielen kirjastot. 

1419 Kortekangas 1971, 79–80. Kokoelmatilojen lisäksi siellä oli 
56 lukupaikkaa, muutama paikka oikeustapausten ratkaisua 
varten ja huone parille tutkijalle.

1420 Rajamäki 1977b, 404.
1421 Häkli 2008. 
1422 Allardt 2000, 4–5; Forsman ja Laaksovirta 1987, 15. 
1423 Peltonen 2005. 
1424 Peltonen 1997.
1425 Laitos sijaitsi Snellmanninkatu 10:ssa vuosina 1966–1971 ja 

sen jälkeen vuoteen 1987 saakka Fabianinkatu 28:ssa ennen 
muuttoa Bulevardille

1426 Ylioppilaskunnan kirjastoa johti vuosina 1944–1969 FM 
Kaarlo Lausti. Kirjaston sisääntulon yläpuolella sijaitseva Lu-
kutupa-reliefi on Wäinö Aaltosen käsialaa ja lehtien lukusalin 
seinällä oleva fresko taiteilija Eino Koposen maalaama.

1427 Kuusi 2011, 108–139; 150–151, 240–250. Kirjasto tarjosi 
vuonna 1970 yhteensä 560 lukusalipaikkaa, 18 konekirjoi-
tuspaikkaa ja 25 tutkijakammiota. Vuonna 1979 avattiin vielä 
keskustaan noin 140 paikkaa käsittäviä kurssikirjalukusaleja 
osoitteessa Fabianinkatu 26.

1428 Vainiotalo 2010, 11–15. 
1429 Vuori 2012, 28.
1430 Muroke 1989, 134–139.
1431 Teräsvirta 1989, 146–147. 
1432 Ignatius 2012, 723–727. 
1433 Ignatius 2012, 710; Tieteellisten seurain kirjaston toiminnasta 

ks. Hyvämäki 1987,25–41.
1434 HYKA: Lääketieteellinen keskuskirjasto; ks. Sievänen-Allen ja 

Öberg 1976, 24–27. Sairaalan siivessä kirjastolla oli käytettä-
vissään 600 m²; kokoelmia oli noin 3 700 hyllymetriä.

1435 Helsingin yliopisto: Laitoskirjastotoimikunta Laitoskirjasto-
toimikunnan mietintö 1969; Helsingin yliopiston kirjastolai-
toksen kartoitus 1974.

1436 Pekkala-Koskela 1989, 182– 186.
1437 Pflug 2014, 13–30; Stoltzenburg 1979, 85–101.
1438 Häkli 2003.
1439  Vainiotalo 2010, 15; Arkkitehti Eija Vuoren sähköpostiviesti 

tekijälle. Teknillisen osaston rinnalla toimi HYRN (Helsingin 
yliopiston rakentamisen neuvottelukunta), joka liitettiin 
teknilliseen osastoon 1982. Nimeksi tuli rakennussuunnit-
telutoimisto, sen toimistopäällikkönä Eea Pekkala-Koskela. 
Ennen vuotta 1982 HYRN keskittyi yliopiston tilastrategiaan 
ja tilasuunnitteluun, teknillinen osasto enemmän korjausra-
kentamiseen, kiinteistöhuoltoon ym.  

1440 Helsingin yliopiston kirjasto 1973b: Selvitys Helsingin yliopis-
ton tiedekunta- ja laitoskirjastojen kirjallisuuden hankinta-
periaatteista 1973.

1441 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kartoitus 1974, 111–112.

1442 Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kehittämissuunnitelma 1975. KK-arkisto. Kirjastotoimikun-
nan ptk. 18.2.1976; Vainiotalon kirje konsistorille 22.3.1976. 
Suunnittelijan tueksi asetettiin työryhmä (Rajamäki, Rauti-
ainen, Toivari sekä HYK edustaja). Myös yliopiston päära-
kennuksen pannuhuonetta oltiin 1970-luvun puolivälissä 
kunnostamassa kirjastotilaksi erityisesti päärakennuksen 
kirjastoille.

1443 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan ptk. 24.10.1979. Yliopis-
ton varastokirjastolle asetettiin 1979 johtoryhmä, jonka 
koollekutsujaksi tuli Liisa Rajamäki. Jäseniksi nimettiin Sirkka 
Kekki, Kaarina Kivikataja, Marjatta Lassig ja Pentti Rautiainen. 
Lisäksi pyydettiin oikeustieteellistä tiedekuntaa nimeämään 
edustajansa; Kirjastotoimikunta: Muistio 5.12.1979. Siirret-
tävää aineistoa arveltiin olevan I pääalalla 1 621 hyllymetriä 
vuonna 1977 ja 884 hyllymetriä vuonna 1982. Laskelmien 
mukaan varasto täyttyisi 1982. Laajoja varastointitarpeita oli 
myös II pääalalla (mm ja ml) (1977: 784 hyllymetriä ja 1982: 
538 hyllymetriä) sekä IV pääalalla (lääk), jolla varastoitavaa oli 
1977: 3 424 hyllymetriä ja 1982: 1 628 hyllymetriä.

1444 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan ptk. 23.1.1980 § 5. Lääketie-
teen osalta tilanne jäi tuolloin selvitettäväksi.

1445 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan ptk. 28.2.1979 § 4.
1446 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan ptk. 9.4.1980 § 4. 
1447 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan kokous 13.5.1988 § 4.
1448 HULIB-arkisto. Kirjastonhoitajien kokous 15.10.1987, kohta 

6; Kirjastonhoitajien kokous 29.3.1988, kohta 8.
1449 HYKA: Konsistorin kokous 24.9.1986: Yliopiston lausunto 

varastokirjastotoimikunnan mietinnöstä (1986:18).
1450 KK-arkisto. Kirjastotoimikunnan kokous 18.5.1989 § 4.  
1451 Tieteellisten kirjastojen komitea 1950, 30. Opetusministeriö 

asetti 17.4.1947 komitean, jonka puheenjohtajana toimi Lauri 
Tudeer. Riitta Huuhtasen mukaan varastokirjastoidean isä oli 
professori Aarni Penttilä. Ks. Huuhtanen1994, 2–6.

1452 Korkeakoulukirjastojen tilantarvetta selvittävän toimikunnan 
puheenjohtaja oli Jyväskylän yliopiston ylikirjastonhoitaja ja 
silloinen Tinfon puheenjohtaja Eeva-Maija Tammekann

1453 JH-arkisto. Juhani Hakkaraisen muistio 28.12.1983: Valtio-
neuvoston periaatepäätös tieteellisten ja yleisten kirjastojen 
varastokirjaston perustamisesta ja suunnittelutoimikunnan 
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asettaminen. Varastokirjastotoimikunnan puheenjohtaja oli 
opetusministeriön rakennusasioiden toimistopäällikkö Aimo 
Murtomäki. Kirjastoille lähetettiin kysely aineistomääristä, 
jotka haluttiin siirtää Varastokirjastoon. Varastokirjastokes-
kustelusta ks. Häkli 1984b, 133–135.

1454 Kovanen 1991, 94–95. 
1455 Häkli1994, 7–8. 
1456 Kuusi 2011, 352–355. 
1457 Ks. Laki Varastokirjastosta 9.12.1988; Tammekann 2001, 260; 

Laitinen 2005. 
1458 Mietinnössä Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskir-

jastoon 2017 esitettiin toimintojen yhdistämistä. Helsingin 
yliopisto edellytti, että mikäli yhdistäminen toteutetaan, 
Varastokirjasto siirrettäisiin Mikkeliin, jossa yliopistolla oli 
soveltuvia tiloja ja toimintoja. Opetusministeriö päätti 2020 
säilyttää Varastokirjaston erillisenä kirjastona. Opetusmi-
nisteriö tiedotti päätöksestä 13.10.2020. [verkkoaineisto]. 
[viitattu 19.10.2020]. Saatavana: https://minedu.fi/-/varas-
tokirjasto-sailyy-itsenaisena-virastona-ja-jaa-kuopioon

1459 Helsingin yliopiston arviointiryhmä 1993b: Kirjastojen toi-
minnan kehittäminen, 6–9. 

1460 KK-arkisto: Kirjastotoimikunnan ptk liitteineen 10.–11.1.1994.
1461 Kirjastotilojen suunnittelu herätti kiinnostusta erityisesti 

niiden haasteiden vuoksi, joita muuttuva tietoympäristö 
aiheutti: miten integroida tietotekniikka vanhoihin kirjastoti-
loihin ja millaisia tiloja tulisi suunnitella muutoksessa olevan 
kirjastopalvelun tueksi?  Muun muassa Euroopan tutkimus-
kirjastojen järjestöllä LIBERillä on vuosikymmenien ajan ollut 
kirjastoarkkitehtuuriryhmä, joka järjestää konferensseja joka 
toinen vuosi. Ks. esim. McDonald 2008, 13–29; Oiva 2010, 
39–46; Sinikara & Simon 1993, 226–232; Sinikara 2013.   

1462 Vuori 2012, 29.
1463 Professori Seppo Meri kuvasi havainnollisesti kirjastotilojen 

käytön hankaluuksia kirjoituksessaan: Meri 2010, 65–72.
1464 Helsingin yliopiston Toiminta- ja taloussuunnitelma 

1995–1998, 80. Opetusministeriön hallinnonalan osuus 
hankkeesta oli 12 miljoonaa markkaa. Hanke toteutettiin 
HYKS-kuntainliiton rakennushankkeena. HYKS vastaisi jat-
kossa valmiin rakennuksen ylläpidosta ja Helsingin yliopisto 
kirjaston toiminnasta.

1465 Helsingin yliopiston Toiminta- ja taloussuunnitelma 
1997–2000, 58.

1466 Calonius 2000, 48–49. 
1467 Salomaa s.a. (Verkkoaineisto) (viitattu 10.12.2018) Saatava-

na: https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/
www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm

1468 Salomaa 2000a.
1469 Ihamuotila 2007, 195–199. 
1470 Ihamuotila 2007, 152.
1471 Puolanne 2010, 50–51. 
1472 HYKA: Kirjastotoimikunnan ptk. 11.6.1996; Viikin tiedekirjas-

ton toimintakertomus 1999, 4.
1473 Vierailijoiden lisäksi tieteellisen ja yleisen kirjaston yhdis-

tämistä samoihin tiloihin on esitelty muun muassa LIBERin 
arkkitehtuuriseminaarissa Madridissa 2010; alustajana 
tietoasiantuntija Marja Moisio. [verkkoaineisto]. [viitattu 
26.6.2020]. Saatavana: https://libereurope.eu/strategy/re-
search-infrastructures/architecture/madrid2010/  

1474 Eläinlääketieteellisen kirjaston historiasta ks. Oker-Blom 
2004 ja Viitala 2009c.

1475 Viikin tiedekirjaston vuosikertomukset.
1476 Pakkala 2010, 51–57. 
1477 HYKA: Ml-tiedekunnan kirjastotoimikunnan kokouksis-

sa Viikin infokeskuksen suunnittelu oli toistuvasti esillä 
1995–1997. Lopulta siis toteutui malli, jota ylikirjastonhoitaja 
Esko Häkli puolusti jo 1970-luvulla.

1478 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
28.2.2001. 

1479 Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan vuonna 
1995 hallinnollisesti siirretty Luonnontieteiden kirjasto toimi 
Vallilassa Teollisuuskatu 24 -kiinteistössä siihen saakka, 
kunnes biotieteiden osuus yhdistettiin Viikin tiedekirjas-
toon ja muiden tieteenalojen kokoelmat liitettiin Kumpulan 
tiedekirjastoon. HYKA: Ml-tiedekunnan kirjastotoimikunnan 
kokous 12.2.1996: Luonnontieteiden kirjaston vuosiraportti 
1995.

1480 HYKA: Kumpulan tiedekirjaston vuosikertomukset 
2001–2007. Eva Isaksson on käsitellyt tähtitieteen kirjastoa ja 
kokoelmien vaiheita kirjoituksessaan Isaksson 2004. 

1481 HYKA: Kumpulan tiedekirjaston johtokunnan kokous 
05/2001, liite 1. Kumpulan tiedekirjaston tilat 2001–2004.

1482 Klinge 1989, 270–276.
1483 Knapas 2012, 388–393.
1484 Peltonen 1997, 105–109.
1485 Rajamäki 2003. 
1486 Laurila 2000b; Sinikara 2019.
1487 HYKA: Tuula Ruhasen kokoama muistio 19.12.1993; Helsingin 

lastentarhanopettajaopiston kirjaston liittämistä Helsingin 
yliopistoon käsittelevän työryhmän muistio; Kasvatustieteel-
lisen tiedekunnan kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän Esitys 
jatkotyöryhmälle kirjasto- ja tietopalvelun järjestämiseksi 
Kallio-Vallilan alueella 23.11.1994; HYKA: Kasvatustieteelli-
sen tiedekunnan kirjasto, Kirjastoneuvottelukunnan kokous 
9.3.1995, kohta 9.

1488 KK: Kirjastotoimikunta 1996; HULIB: Opiskelijoiden kirjas-
topalvelut keskustakampuksella: esitys kirjastotoimikunnalle 
29.2.1996.

1489 Osastonjohtaja Sinikaran opintomatka USA:n huippuyliopis-
tojen kirjastoihin keväällä 1992 avasi kampuksen ytimeen 
sijoitetun opiskelijakirjaston mahdollisuuksia tukea opetuk-
sen kehittämistä ja tietotekniikkapalveluja. Ks. Sinikara 1992, 
131–141; Sinikara & Simon 1993, 226–232. Sinikara kirjoitti 
opintomatkan tuomista näkymistä muun muassa Yliopisto-
lehteen ja HYK:n tiedotuslehteen. Amerikkalaisilla kam-
puksilla kirjastot toimivat lähekkäin ja tiiviissä yhteistyössä 
atk-palvelujen kanssa.  

1490 Kosonen 2013. Marja Kosonen kuvasi kirjoituksessaan 
muuton vauhdikkuutta. Yli 300 000 julkaisun muuton lisäksi 
noin 100 000 niteen kurssikirjakokoelma siirrettiin uuteen 
atk-järjestelmään. Opiskelijakirjaston uusista tiloista ks. 
Pirttiniemi 1996. 

1491 Ks. tarkemmin Kuusi 2011, 332–375. 
1492 Sinikara 1997b.
1493 Strandström 1997, 3–5. 
1494 HYKA: Humanistinen tiedekunta TTS 1995. 
1495 Laitoskirjastot olivat: Orientalia (Aasian ja Afrikan tutki-

muksen laitoksen kirjasto), arkeologian laitoksen kirjasto, 

https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm
https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm
https://libereurope.eu/strategy/research-infrastructures/architecture/madrid2010/
https://libereurope.eu/strategy/research-infrastructures/architecture/madrid2010/
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historian laitoksen kirjasto, kansatieteen, antropologian 
ja folkloristiikan kirjasto, Renvall-instituutin kirjasto ja 
Ibero-Amerikkalaisen keskuksen kirjasto. Topeliassa asiakkai-
den käytössä oli 100 lukupaikkaa, 21 atk-työskentelypistettä 
ja kaksi ryhmätyötilaa.

1496 Tuominen 2002.
1497 HYKA: Keskustakampuksen kirjastotoimikunta 16.12.1999: 

Keskustakampuksen kirjastojen kehittämisperiaatteet 
2000–2005.

1498 Huuhtanen 1999, 109–113.
1499 Palonen 2011; Vaasan Tritonian suunnittelua esitteli seminaa-

rissa Sari Tarvonen. Kuopion yliopistossa oppimiskeskus oli 
toiminut tuolloin vuoden verran. Oppimiskeskuksen johtaja 
Ulla Voutilaisen mukaan tarkoituksena oli tarjota mm. atk-, 
tiedonhaku- ja opintosuunnittelun neuvontapalveluja, järjes-
tää opettajien verkkotaidot- koulutus ja olla korkeatasoinen 
oppimis- ja opetusympäristö. Ks. Laurila 2000a.

1500 Salomaa 2000a.
1501 Työryhmään kuului edustus viidestä tiedekunnasta, kieli-

keskuksesta, atk-osastosta, opetusteknologiakeskuksesta 
ja opiskelijakirjastosta sekä ylioppilaskunnasta ja yliopiston 
tekniseltä osastolta.

1502 Opiskelijakirjaston johtaja Sinikaran opintomatkan (1998) 
kokemukset Lontoon yliopiston, Bathin, Oxfordin ja Tilburgin 
yliopistojen kirjasto- ja opiskelijapalvelujen kehityshankkeis-
ta olivat käytettävissä. Ks. mm. Sinikara 1998, 43–46.  

1503 Bathin kirjastonjohtaja Howard Nicholson luennoi Helsin-
gissä kolmessa seminaarissa Britannian kirjastokehityksestä 
ja kirjoitti artikkelin Yliopistotieto-julkaisuun. Ks. Nicholson 
1998, 47–50.   

1504 Opintomatkan havainnot ja tulokset koottiin raporttiin Rou-
vari ja Sinikara (2001), Matkalla oppimiskeskukseen – Raport-
ti opintomatkasta Iso-Britannian moderneihin ja perinteisiin 
akateemisen opiskelun ympäristöihin 9.–14.1.2001. 

1505 HULIB-arkisto: YO3 6. Fabianinkadun oppimiskeskus, Oppi-
miskeskustyöryhmä Helsingin yliopisto 31.1.2001.  Suun-
nitteluryhmän jäseniä olivat: Ritva Horppu, tutkijalehtori, 
Kielikeskus; Taina Joutsenvirta, suunnittelija, valtiotieteelli-
nen tiedekunta; Pälvi Kaiponen, informaatikko, humanistinen 
tiedekunta; Teo Kirkinen, tietotekniikkapäällikkö, atk-osasto; 
Antti Kivivuori, professori, oikeustieteellinen tiedekunta; 
Anne Nevgi, tutkijalehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta; 
Lassi Pruuki, suunnittelija, teologinen tiedekunta; Janne Sari-
ola, projektipäällikkö, opetusteknologiakeskus; Kaisa Sinikara, 
kirjastonjohtaja, opiskelijakirjasto; Ilkka Tuominen, koulu-
tuspoliittinen sihteeri, HYY; Eija Vuori, yliarkkitehti, tekninen 
osasto. [verkkoaineisto]. [viitattu 18.2.2019]. Saatavana: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/171352/
Ty%c3%b6ryhm%c3%a4_suunnittelemaan.pdf?sequen-
ce=1:

1506 Verkko-opetus ja sen vaikutukset yliopistojen tiloihin: Oppi-
miskeskus (2003)

1507 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjas-
toneuvottelukunnan kokous 22.4.1998, Liite 2: Kirjastoa 
koskevat näkökohdat Siltavuorenpenkereelle siirryttäessä. 
Asiakastilojen määrä 500 m2, henkilöstötiloja 200 m2 ja 
kokoelmatiloja vajaat tuhat neliömetriä. Tuula Ruhasen 
valmistelemassa muistiossa hahmoteltiin kasvatustieteelli-
sen tiedekunnan kirjastotilojen tulevia tarpeita ja ratkaisuja 
kahdella kampuksella siten, että Viikkiin siirtyisi noin tuhat 

hyllymetriä aineistoja vuonna 2005. Siltavuorenpenkereelle 
siirtyviä aineistoja arvioitiin olevan 3 200 hyllymetriä. Koko-
naisuudessaan tilatarve Siltavuorenpenkereellä oli noin 1 660 
m2.

1508 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjasto-
neuvottelukunnan kokous 26.4.2002, kohta 7.

1509 HYKA: Kasvatustieteen ja psykologian yhteisen oppimis-
keskuksen organisointisuunnitelma 20.9.2000; Kasvatus-
tieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjastoneuvottelukunnan 
kokous 21.9.2000, kohta 9.

1510 HYKA: Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston toiminta-
kertomus 2001. 

1511 Äärilä 2005b.
1512 HYKA: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto, Kirjas-

toneuvottelukunnan kokous 1.12.2008, kohta 4.
1513 Primus motorina hankkeessa oli professori Kirsti Lonka.
1514 HYKA: Keskustakampuksen kirjastojen tilasuunnitteluryh-

män ptk 18.1.2006; Keskustakampuksen yhteiskirjaston 
henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010. Alustava suunnitelma 
25.11.2008, 3. 

1515 Luvussa Keskustakampukselle yhteinen kirjasto on tarkem-
min kuvattu valmisteluprosessia. HYKA: Keskustakampuksen 
kirjastojen tilasuunnitteluryhmän pöytäkirjat ja muistiot 
2006. 

1516 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 
13.12.2006.

1517 HULIB-arkisto: Kirjaston kokoama asiakaspalaute 2007. 
1518 HYKA: Hallintoviraston arkisto: Konsistorin kokous 

18.4.2007. Anna-Maija Lukkarin ja Kaisa Sinikaran muistio 
Keskustakampuksen yhteiskirjaston tilat 26.3.2007.  

1519 Meunier & Eigenbrodt 2014, 217–232; Sinikara 2013.
1520 Suunnittelun etenemisestä tiedotettiin myös Verkkari-leh-

dessä. Ks. Haukkavaara ja Äärilä 2008.
1521 Arkkitehti Vesa Oiva kuvasi suunnittelun perusajatuksia 

artikkelissaan, jonka hän kirjoitti vuonna 2010 kirjaston 
julkaisuun Rajapinnassa. Ks. Oiva 2010, 39–46. Rakenta-
mishanketta käsitellään Reino Lanton artikkelissa Uutta 
kirjastoarkkitehtuuri Helsingin sydämessä. Ks. Lantto 2012b, 
39–51. Uudisrakennuksen toimivuutta siinä tarkoituksessa, 
johon se suunniteltiin, arvioitiin kansainvälistä kirjastotilojen 
arviointimallia käyttäen kolme vuotta valmistumisen jälkeen. 
Sinikara & Lukkari 2015, 175–191.

1522 Kuusi 2011, 432–436.
1523 Martti Kahla on kiinnostavalla tavalla selvittänyt Suoma-

lais-ugrilaisen kirjaston vaiheita 1880-luvulta alkaen artik-
kelissaan Julkaisujen vaihdolla luotu tutkimuskirjasto 2008, 
20–26. 

1524 HYKA: Helsingin yliopiston hallintorajat ylittävä yhteistyö 
-selvitystä 17.9.2008 käsiteltiin kirjasto- ja tietopalvelutoi-
mikunnan kokouksessa 23.9.2008. Tuolloin haluttiin sel-
keyttää erityisesti hinnoitteluperusteita. Helsingin yliopiston 
kirjastopalveluilla oli jo tuolloin useita palvelusopimuksia 
voimassa.  

1525 HYKA: Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokous 
16.12.2008. Kaisaniemen nimi pohjaa ravintoloitsija Catha-
rina (Kajsa) Wahlundiin, joka perusti 1840-luvulla puistoon 
Sjöpaviljongen-nimisen ravintolan. Siitä tuli ylioppilasnuori-
son suosima kokoontumispaikka.  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/171352/Ty%c3%b6ryhm%c3%a4_suunnittelemaan.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/171352/Ty%c3%b6ryhm%c3%a4_suunnittelemaan.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/171352/Ty%c3%b6ryhm%c3%a4_suunnittelemaan.pdf?sequence=1
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1526 Yhdysvaltojen lähetystön ja Helsingin yliopiston sopimus 
ARCin toiminnasta yliopiston yhteydessä 1993–2019 päättyi. 
ARCn toiminta Kaisa-talossa päättyi kesällä 2020, jolloin 
kokoelmat integroitiin osaksi Helsingin yliopiston kirjaston 
kokoelmia. Ks. Lähetystön ja kirjaston uutisointi. [verkkoai-
neisto]. [viitattu 30.9.2020]. Saatavissa: https://fi.usembas-
sy.gov/education-culture/arc/

1527 Tilastokeskuksen palvelupisteen kokeilu päättyi muutamia 
vuosia myöhemmin.

1528 Vuori 2012, Sinikara & Lukkari 2015, 175–191.
1529 Lantto 2012a, 63–69. 
1530 HYKA: Rehtorin päätös 2012/15, 24.1.2012.
1531 Lantto 2012a. 
1532 Ks. Sinikara & Lukkari 2015, Uuden Helsingin yliopiston 

pääkirjaston toiminnallisuutta arvioiva pyydetty artikkeli 
julkaisussa Latimer & Sommer, Post-Occupancy Evaluation 
of Library Building, 175–191; Sinikara 2019; pyydetty artikkeli 
Lillen yliopiston kirjastonjohtajan Julien Rochen toimitta-
massa julkaisussa UN MONDE DE BIBLIOTHÈQUES, 119–127. 

1533 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2002, 2012, 2016, 
2019. Kansalliskirjaston ilmoituksen mukaan yhteistilaston 
2002–2020 ylläpito Kansalliskirjaston toimesta päättyy 
vuoden 2022 lopussa. [verkkoaineisto]. [viitattu 15.5.2020]. 
Saatavissa: https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

1534 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2014. [verk-
koaineisto]. [viitattu 15.5.2020]. Saatavissa: https://blogs.
helsinki.fi/librarynews/2014/09/01/kumpulan-kampuskirjas-
to-avautui-uudistuneena/

1535 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2015. [verkko-
aineisto]. [viitattu 15.5.2020]. Saatavissa: http://files.hulib.
helsinki.fi/vuosikertomus2015/oppimisymparistot/index.
html

1536 Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus 2017. [verkko-
aineisto]. [viitattu 15.5.2020]. Saatavissa: http://files.hulib.
helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html

1537 Roos 1992, 52. Roos otsikoi kolumninsa ”Paradise lost…”
1538 Holma 1912, 975.  Silloisen Ylioppilaskunnan kirjastonhoitaja 

Harri Holman määrittely kirjastosta autonomian aikana 1912 
julkaistussa tietosanakirjassa.  

1539 Sievänen-Allen 1978, 3036. Vuonna 1978 julkaistussa Otavan 
isossa tietosanakirjassa Lääketieteellisen keskuskirjaston 
kirjastonjohtaja Ritva Sievänen-Allenin määrittely. 

1540 Evans 1979, 222.
1541 SFS-ISO 2004, 32.
1542 ISO 2789:2013(E); 2.1.6.
1543 SFS-ISO 2004, 34–36; Ks. myös Shkolnik 1991, 343. Käsitettä 

branch library voidaan käyttää pääkirjaston vastinparina 
siten, että tähän kategoriaan kuuluvat kaikki muut kirjas-
to-organisaatioon liittyvät kirjastot. Leon Shkolnik määritte-
lee käsitteen kolmeen kategoriaan: 1) the professional library 
(erikoiskirjasto), jollaisia ovat esimerkiksi oikeustieteellinen 
tai lääketieteellinen kirjasto, 2) opiskelijakirjasto, jonka 
asiakaskunta on erityisesti opiskelijoita tai 3) the departmen-
tal library (laitoskirjasto), joka on perustettu palvelemaan 
yliopiston tiettyä laitosta.

1544 Muun muassa Tritonian kirjasto luotiin Vaasan yliopiston, 
Vaasan ammattikorkeakoulun sekä Åbo Akademin ja Hanke-
nin Vaasan toimipisteiden yhteiseksi kirjastoksi.

1545 Kiinnostava on Edinburghin yliopiston ratkaisu 2010-luvulla, 
jossa yliopiston arkisto-, museo- ja kirjastokokoelmien yhtei-
nen vastuu on annettu yliopiston kirjaston kokoelmajohtajal-
le.    

1546 SFS-ISO 5127 2004, 16, 30.
1547 Konsistori määräsi LKK:n puheenjohtajaksi 1995–1997 

professori Mikko Salaspuron, joka kuitenkin erosi tehtävästä 
alkuvuodesta 1995. Hänen tilalleen määrättiin professori Kari 
Raivio, joka valittiin 1996 Helsingin yliopiston rehtoriksi.

https://fi.usembassy.gov/education-culture/arc/
https://fi.usembassy.gov/education-culture/arc/
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/librarynews/2014/09/01/kumpulan-kampuskirjasto-avautui-uudistuneena/
https://blogs.helsinki.fi/librarynews/2014/09/01/kumpulan-kampuskirjasto-avautui-uudistuneena/
https://blogs.helsinki.fi/librarynews/2014/09/01/kumpulan-kampuskirjasto-avautui-uudistuneena/
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2015/oppimisymparistot/index.html
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2015/oppimisymparistot/index.html
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2015/oppimisymparistot/index.html
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html
http://files.hulib.helsinki.fi/vuosikertomus2017/vuosi_kuvina/index.html
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Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoi-

tajan päätöksellä 12.6.2014 siirrettiin kampuskir-

jastojen arkistoaineisto Kaisa-talossa sijaitsevaan 

kirjaston yhteiseen HULib-arkistoon, josta johto- ja 

neuvottelukuntien pöytäkirja-aineistot on siirretty 

yliopiston keskusarkistoon.

Kirjastojen keskeisten luottamuselinten aineis-

tot ovat keskusarkistossa omina kokonaisuuksinaan.

Tiedekuntien piirissä syntyneiden kirjastojen ar-

kistoaineiston järjestäminen on toistaiseksi kesken 

keskusarkistossa ja Helsingin yliopiston kirjastossa. 

Tutkimuksen puute kirjastolaitoksen kehityksestä on 

osaltaan vaikeuttanut kirjastolaitoksen arkistojen 

järjestämistä. 

Arkistolähteet 
Keskeisin lähdesarja on Helsingin yliopiston toimin-

takertomus, ns. rehtorin kertomus, joka on mainittu 

julkaistujen lähteiden luettelossa.

Helsingin yliopiston keskushallinnon ja tiede-

kuntien asiakirjoja on käytetty erityisesti perusta-

miseen, käännekohtiin ja virkanimityksiin liittyvien 

asioiden lähteinä. Merkittävä osa kirjastoja koskevaa 

aineistoa on tiedekuntien kokousasiakirjoissa, sillä 

pääosa kirjastoista kuului tiedekuntiin tai tiedekun-

tien laitoksiin vuoteen 2010 saakka. Erillislaitoksina 

toimineet kirjastot ovat siirtäneet arkistoaineisto-

jaan keskusarkistoon muun muassa organisaatio-

muutosten yhteydessä. 

Lähteet ja kirjallisuus 
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Helsingin yliopiston keskusarkisto (HYKA)
Konsistorin arkisto 1858–1924
Kanslerinviraston arkisto (KVA) III ja IV

Kirjeenvaihto (nimitykset)
Rehtorinviraston arkisto 1925–1991 

Konsistorin pöytäkirjat 
Hallintoviraston arkisto (HALVI-arkisto) 1991–2012 

Konsistorin pöytäkirjat 1991–2012
Hallituksen pöytäkirjat 2010–2012 
Rehtorin päätökset
Hallintojohtajan päätökset
Lähetetyt kirjeet

Tiedekuntien arkistot: tiedekuntakokousten pöytäkirjoja seuraavista tiedekunnista: 
Historiallis-kielitieteellinen osasto / Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden osasto/ Kasvatustieteellinen tiedekunta/ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta 
Valtiotieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen toimikunnat ja luottamuselimet (HYKA)
Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 2000–2003
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 2004–2009
Helsingin yliopiston kirjastonhoitajien kokousmuistiot 1979–1991
Helsingin yliopiston kirjastonjohtajien kokousmuistiot 1992–2010
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta 1998–2009 
Keskustakampuksen kirjastonjohtajatiimin kokousmuistiot 2000–2010 
Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) aineistoja
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. 2007. Yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys 30.4.2007.  
 Helsinki: Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. 

Tiedekunta- ja erillislaitoskirjastojen aineistot yliopiston keskusarkistossa (HYKA)
Historiallis-kielitieteellinen laitos/kirjasto 

Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 1975–1994 
Kirjastotoimikunnan kokoukset 1980–1995 

Humanistisen tiedekunnan kirjasto
Johtokunnan kokoukset 2001–2009

Kasvatustieteiden osaston/Kasvatustieteellisen tiedekunnan/Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto 
Neuvottelukunnan kokouspöytäkirjat 1974–2009
Vuosikertomus- ja tilastotietoja 1975–2009

Lääketieteellinen keskuskirjasto
Lääketieteellisen keskuskirjaston johtokunnan kokouspöytäkirjat 1965–1997 
Lääketieteellisen tiedekunnan kirjastotoimikunta 1993–1996 
Lääketieteen kirjastojen historiaa

Maatalouskirjasto
Arkistoaineistoja

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto/tiedekunta (ml.-osasto)
Kirjastotoimikunnan pöytäkirjat 1974–1999 
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Metsäkirjasto
Arkistoaineistoja

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti
Kirjastoneuvottelukunnan pöytäkirjat

Opiskelijakirjasto
Teologisen tiedekunnan kirjasto

Kirjastoneuvottelukunnan pöytäkirjat
Tieteellisten seurain kirjasto
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Kirjastoneuvottelukunnan pöytäkirjat
Viikin kampuskirjasto

Johtokunnan pöytäkirjat
Vuosikertomukset

Kansalliskirjaston arkisto (KK-arkisto)
Virka-arkisto

Kirjastoneuvottelukunnan kokouspöytäkirjat 1971–1974 
Kirjastotoimikunnan kokouspöytäkirjat 1974–/2000 

Esko Häklin vuosikymmenet. Ylikirjastonhoitaja emeritus Esko Häklin haastattelu 8.6.2005.  
 Haastattelija: FT Vesa Kautto. DVD.

Helsingin yliopiston kirjaston arkisto (HULIB-arkisto) 
HULIB-arkistossa on kampuksittain ja tiedekunnittain kirjastojen toimintaa kuvaavaa arkisto-, leike- ja kuva- 
aineistoa, joka on osittain järjestämättä. Kampuskirjastojen arkistoaineistoja siirrettiin ylikirjastonhoitajan pää-
töksellä 2014 kirjaston yhteiseen HULIB-arkistoon. Pysyvästi säilytettävää aineistoa, ml. pöytäkirjat siirrettiin 
yliopiston keskusarkistoon.

Keskustakampus
Suunnitteluasiakirjoja, arkkitehtuurikilpailun aineistoa, kuvia 
Keskustakampuksen kirjastojen tilasuunnitteluryhmä (pj. vararehtori Hannele Niemi)
Keskustakampuksen kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikkalinjaus 7.9.2006, täsmennetty 7.11.2006
Keskustakampuksen kirjastojen kehittäminen 2005–2006
Historiallis-kielitieteellinen kirjasto/Humanistisen tiedekunnan kirjasto
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto
Opiskelijakirjasto
Teologisen tiedekunnan kirjasto
Rajamäki, Liisa. 1992. Sata vuotta, sata metriä. Teologisen tiedekunnan kirjasto Hallituskadulta Aleksille.  
 Teologit tiedonlähteillä. Teologisen tiedekunnan kirjasto 100-vuotijuhlaseminaari (CD ROM). 
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Kumpulan kampus 
Kumpulan kirjaston suunnittelu 1976–1983 
Kumpulan tiedekirjaston vuosikertomukset 2001–2009 
Käsikirjoituksia, leikkeitä, kuvia
Isaksson, Eva. 2004. Tähtitieteellisen Observatorion kirjaston kokoelmat – arviointi ja kehitysnäkymät.  
 Käsikirjoitus.
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Meilahden kampus
Terveystieteiden keskuskirjasto Terkon aineistoja 
Katsaus Terkon historiaan. Toimitilojen muutokset. [verkkoaineisto]. [viitattu 12.19.2018]. Saatavissa:  
 https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm 
käsikirjoituksia, leikkeitä

Viikin kampus
Viikin tiedekirjaston ja siihen liitettyjen kirjastojen aineistoja
kuvia, palvelutoiminnan kehittämisen suunnitelmia

Juhani Hakkaraisen arkisto (JH-arkisto) 
Juhani Hakkaraisen arkisto liittyy hänen toimintaansa opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston esittelijä-
nä, missä tehtävässä hänen vastuullaan olivat korkeakoulukirjastojen kehittämiseen liittyvät asiat. Juhani Hakka-
raisen arkisto on sijoitettu toistaiseksi HULIB-arkiston tiloihin. 

 
Muistiot, puheet ja kirjoitukset

Vesa Kauton arkisto (VK-arkisto)
Vesa Kauton arkisto sisältää Tinfon ja Tieteellisten kirjaston atk-toimikunnan asiakirjoja ajalta, jolloin hän toimi 
kyseisten toimikuntien jäsenenä. Asiakirjat on sijoitettu toistaiseksi HULIB-arkiston tiloihin. 

Tekijän henkilökohtainen arkisto 
Kirjastohistoriahanke 

Tieteellisen asiantuntijaryhmän muistiot 2014–2017
Päiväkirjamuistiinpanot 
Haastattelumuistiinpanot 1993–1994.
Haastattelumuistiinpanoja 

Hirn, Marja 28.3.2019, 17.9.2020
Häkli, Esko 14.2.2019, 28.4.2021
Iivonen, Raisa 27.5.2014
Kaiponen, Pälvi 7.8.2014, 21.3.2018.
Myllys, Heli 15.5.2019.
Mäkinen, Ilkka ja Riitta 4.9.2014
Niemi, Hannu 5.2.2019
Peltonen, Eeva 6.6.2017
Puolanne, Eero 12.6.2018, 23.5.2019
Tiedekuntakirjastojen johtajat Marja-Liisa Harju-Khadr, Liisa Rajamäki, Pirjo Rajakiili ja Tuula Ruhanen 

ovat lukuisia kertoja vuosien 2014–2019 mittaan vastanneet kysymyksiini, olleet valmiita keskustele-
maan ja kommentoimaan.  

Turunen, Terttu 6.6.2017
Sähköpostiviestit ja selvitykset 

Hagelin, Ritva 18.6.2020
Peltonen, Eeva useita sähköpostiselvityksiä vuosina 2016, 2020, 2021 
Sipilä, Kaija huhtikuu 2015
Sorvali, Henna 14.3.2019
Tuominen, Kimmo 9.4.2021

https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm
https://web.archive.org/web/20080618235216/http:/www.terkko.helsinki.fi/terkones/historia.htm
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Sähköiset aineistot 
Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli

Saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit

Helsingin yliopiston kirjasto
Kotisivu [viitattu 9.9.2021]. Saatavissa: https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto

Vuosikertomukset 
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut vuosikertomus 2003–2009 löytyy HELKA-tietokannan 

kautta painettuna tai verkossa. Kirjaston verkkosivuilla julkaistaan vuosittain uusin vuosikertomus 
ja linkit aiempiin vuosikertomuksiin. Uusin saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopis-
ton-kirjasto/vuosikertomus-21 

Tiedekunta- ja kampuskirjastot ovat raportoineet toiminnastaan vaihtelevin tavoin. Viikin tiedekirjasto 
julkaisi 1999–2009 painetun vuosikertomuksen, joka sisältyy myös yliopiston julkaisuarkisto Hel-
daan. Useimmat kirjastot ovat raportoineet toiminnastaan johto- tai neuvottelukunnalleen. Kam-
puskirjastojen katsaukset sisältyvät Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen vuosikertomuk-
siin, jotka löytyvät HELKA-luettelon kautta painettuina ja verkossa.

Kirjaston verkkolehti Verkkari (verkkolehteä ei vuodesta 2018 lähtien ylläpidetä) 
Artikkelit 2000–2017 on tallennettu kirjaston ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon  

HELDA-tietokantaan, jonka osoite on: https://helda.helsinki.fi/

Helsingin yliopiston kirjaston hallinnolliset asiakirjat vuodesta 2010 alkaen sisältyvät pääsääntöisesti kirjas-
ton intranetiin, johon on rajoitettu pääsy. 

Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2002–2020. Kansalliskirjasto ei ilmoituksensa mukaan ylläpidä 
tietokantaa enää vuoden 2022 jälkeen. 

[viitattu 9.9.2021]. Saatavissa: https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistomatrikkelit
https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto
https://helda.helsinki.fi/
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/
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Julkaistut lähteet
Helsingin yliopiston kirjastojen historian kannalta 

tärkein lähdesarja on Helsingin yliopiston toimin-

takertomus, ns. rehtorin kertomus, joita alettiin 

julkaista vuodesta 1828 alkaen aluksi suppeina la-

tinankielisinä kertomuksina, sitten ruotsinkielisi-

nä laajenevina raportointeina vuosina 1848–1902, 

minkä jälkeen ne julkaistiin suomen kielellä vuo-

desta 1902 alkaen. Lähdesarja on painettu ja sitä 

on osittain digitoitu vuodesta 1848 vuoteen 1994.  

Magnis litterarum patrionis, hospitibus, patribus 
civibusque academicis et urbicis s.p.d. Imperialis 
Universitatis Alexandreae in Fennia … Helsingfor-
siae 1828–1848 

Till Vetenskapernes Beskyddare, Gynnare, Vårdare, 
Idkare och Vänner vördsamt af Kejserliga Alexan-
ders Universitetets i Finland nuvarande Rektor 
1848–1854. Helsingfors.

Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universi-
tetet i Finland under läsåren 1855–1902. Helsing-
fors. (Käytetään viitteissä lyhennettä Redogörelse 
ja lukuvuodet)

Kertomus Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yli-
opiston toiminnasta lukuvuosina 1902–1914. Hel-
sinki. (Käytetään viitteissä lyhennettä Kertomus 
ja lukuvuodet)

Kertomus Suomen Aleksanterin-Yliopiston 
toiminnasta lukuvuosina 1914–1917. Helsinki. 
(Käytetään viitteissä lyhennettä Kertomus ja lu-
kuvuodet)

Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta 1917–
2012. Helsinki. (Käytetään viitteissä lyhennettä 
Kertomus ja lukuvuodet/lukuvuosi)

Aaltonen, Maj-Lis, Hagelin, Ritva & Myllys, Heli. 1996. MATRI-yh-
teistyö vuonna 1995. Helsingin yliopiston maatalouskirjasto, 
Helsinki. 

Agander, Anja & Sinikara, Kaisa. 2001. Informaatiolukutaidon 
osaamistavoitteista yhteinen perusta kirjastojen opetukselle. 
Signum 34:6, 125–128. 

Aho, Maire. 2001. Entisen Neuvostoliiton velkojen konversiolla 
Itäväylä tiedon valtatielle. Verkkari 2:20. [verkkoaineis-
to]. [viitattu 27.8.2018]. Saatavissa: http://hdl.handle.
net/10138/171262. 

Ahonen, Heli. 2010. Muutosjohtamisesta oppimisen johtamiseen. 
Julkaisussa: Sinikara, Kaisa, Forsman, Maria, Karppinen, Iris & 
Lammi, Päivi (toim.) Rajapinnassa. Uusi Helsingin yliopiston 
kirjasto. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 141–152. 

Ahosniemi, Arno. 1999. Kirja ei katoa. Yliopistolainen 1999:9, 6. 

Alhainen, Toini. 1989. Kirjastonhoitajia Ameriikan raitilla 5. Käyttä-
jäkoulutusta Amerikan malliin. Signum 22:7, 171–172. 

Allardt, Erik. 1987. Tieteellisen tutkimustoiminnan kehitysnäkymät 
Suomessa. Julkaisussa: Ad Notitiam Hilkka Sisko Lammiselle 
24.6.1987, (toim.) Marja-Liisa Harju-Khadr, Eeva Peltonen, 
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Andretta, Susie, Pope, Alison Jane & Walton, Geoff. 2008. Informa-
tion Literacy Education in the UK: Reflections on Perspectives 
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https://doi.org/10.15760/commoninfolit.2008.2.1.55 

Autio, Veli-Matti (toim.). 1997. Helsingin yliopisto Helsingfors uni-
versitet. Professorimatrikkeli Professormatrikel 1918–1996. 
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Blåfield, Martti & Häkli, Esko. 1973. Interlibrary lending system in 
Finland. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto. 
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Verkkari 11:2. [verkkoaineisto]. [viitattu 17.4.2018]. Saatavissa: 
http://hdl.handle.net/10138/171749. 

Heino, Tiina & Helminen, Päivi. 2009. Informaatiolukutaidon kan-
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liiTe 1: kirjasTokäsiTTeiTä 

Tutkimuksessa käytetään mm. seuraavia käsitteitä: 

kirjasto, kokoelma, kirjastonhoitaja, kirjastohenki-

löstö, kirjastotilat. Kirjaston käsite on eri aikoina 

määritelty hieman eri tavoin, oleellista kuitenkin 

on, että käsitteellä voidaan viitata joko kokoelmaan 

tai tilaan tai organisaatioon. Seuraavana on joitakin 

esimerkkejä eri ajoilta: 

1912: ”kirjasto on yksityinen tai yleinen kirja- ja 

käsikirjoituskokoelma, sekä myös se paikka, 

jossa tällaista kokoelmaa säilytetään”1538; 

1978: ”Kirjasto on järjestetty kirjakokoelma, 

tai paikka, jossa sitä säilytetään”1539; 

Thomas Carlylen (1795–1881) sanonta ”the true Uni-

versity of these days is a collection of books” muuttui 

1970-luvulla kirjastovaikuttajien muokkaamana il-

maisuksi “the true university is no longer a collection 

of books but an instrument of communication of 

knowledge, and the library is, as an information 

service, at the heart of the University.”1540

2004: ”Kirjasto (library) on joko järjestetty ko-

koelma dokumentteja, jotka on valittu ja joita 

säilytetään ennalta määritellyn kohderyhmän 

käyttöön taikka organisaatio tai organisaa-

tion osa, jonka henkilökunnan palvelujen avulla 

kokoelmia kootaan, ylläpidetään ja tarjotaan 

käyttäjien saataville.” 1541 

2013: ”Kirjasto on organisaatio tai organisaa-

tion osa, jonka päätarkoitus on tarjota käyt-

täjilleen mahdollisuus käyttää sellaisia tieto-

resursseja ja palveluita, joita he tarvitsevat 

tyydyttääkseen tiedonsaannin, tutkimuk-

sen, koulutuksen, kulttuurin tai virkistyksen 

tarpeensa”.1542

Tieto- ja dokumentointisanastossa vuodelta 2004 

kirjaston käsitteessä on edelleen aiempi kaksija-

koisuus mutta kirjasto paikkana on saanut uusia 

elementtejä: paikan tilalla ovat organisaatio, hen-

kilöstö ja palvelut. Suomalaisen kirjastotilaston so-

veltaman kansainvälisen standardin (2013) mää-

rittelyssä korostuu entistä vahvemmin käyttäjien 

erilaisista tarpeista nouseva tehtävä, jota kirjasto 

organisaationa hoitaa. 

Kirjastoja voidaan tyypitellä tehtävien, orga-

nisaation ja käytön mukaan. Kansalliskirjaston 

(national library) erityisenä tehtävänä on hankkia 

ja säilyttää alkuperäiskappaleet kyseisen maan jul-

kaisuista. Kansallisia vastuita on myös tieteellisellä 

keskuskirjastolla (main subject library), jolla on kan-

sallisella tasolla velvollisuus hankkia dokumentteja 

joltain tietyltä aihealueelta. Erikoiskirjasto (special 

library) kattaa yhden tai useamman läheisesti yh-

teen liittyvän tieteenalan tai aihealueen tai palvelee 

tietyn käyttäjäryhmän tarpeita. Lähikäsite on myös 

tutkimuskirjasto (research library), jossa voi har-

joittaa tietyn aihealueen syvällistä tutkimusta. Kes-

kuskirjastoksi (central library) nimitetään kirjastoa, 

joka tarjoaa määriteltyjä palveluja muille kirjastoille 

tietyllä alueella tai tietyssä organisaatiossa. Keskus-

kirjaston käsitettä on kuitenkin käytetty vaihtelevin 

tavoin eri aikoina: sillä on voitu tarkoittaa esim. 

jonkin tieteenalan julkaisujen kokoamista samaan 

yksikköön taikka esimerkiksi tiedekunnan keski-

tettyä kirjastoa. Korkeakoulukirjasto, yliopistokir-

jasto (academic library) on korkeampaa koulutusta 
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ja tutkimusta harjoittavan laitoksen perustama ja 

hallinnoima kirjasto. Korkeakoulukirjastojen or-

ganisaatiot voivat olla hyvinkin monimuotoisia. 

Pääkirjastoksi (main library, central library) on 

määritelty se kirjaston osa, jossa sijaitsevat hallin-

toyksiköt ja yleensä laajimmat ja merkittävimmät 

kokoelmat.1543 

Suomalaisissa yliopistoissa kuvataan yliopiston 

kirjasto-organisaation eri osia yleensä hallinnollisen 

rakenteen tai tehtävän kautta. Tiedekuntakirjasto on 

yhden tiedekunnan hallinnoima ja yleensä erityisesti 

omaa tiedekuntaa palveleva yksikkö. Laitoskirjasto 

on yleensä yhden laitoksen käytössä oleva kirjasto, 

joka voi olla laitoksen itse hallinnoima tai osa tie-

dekuntakirjastoa. Opiskelijakirjaston tai kurssikir-

jaston tehtävä on ennen kaikkea vastata opinnoissa 

tarvittavan kurssikirjallisuuden palveluista mutta 

tehtävä voi olla myös laajempi, kuten vaikkapa Hel-

singin yliopiston opiskelijakirjastolla oli. Viimeisten 

parinkymmenen vuoden aikana yhä tavallisempaa 

on ollut useiden erilliskirjastojen kokoaminen fyy-

sisesti keskitettyyn kampuskirjastoon, joka voi olla 

itsenäinen yksikkö tai osa suurempaa kokonaisuutta, 

yliopistokirjastoa. Käsikirjastoa (reference library) 

voidaan käyttää vain kyseisen kirjaston tiloissa. Sen 

sijaan lainattavan kokoelman (loan collection) do-

kumentteja voidaan antaa kotilainaksi. Seminaari 

opetusmuotona ja siihen liittyen seminaarikirjas-

ton käsite tuli tunnetuksi erityisesti 1800-luvulla 

Saksassa, josta se levisi 1800-luvun loppupuolella 

useihin eri maihin, myös Suomeen. 

Kirjastolaitoksen käsitettä käytetään yleensä 

kuvaamaan esimerkiksi yliopiston erilaisten 

kirjastojen muodostamaa kokonaisuutta niiden 

organisaatioratkaisuista huolimatta. Muun muassa 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta käytti tätä il-

maisua omista kirjastoistaan jonkin aikaa. Kirjasto-

verkoston käsitettä voidaan käyttää kirjastolaitoksen 

rinnakkaiskäsitteenä mutta tavallisesti sillä 

kuvataan sellaisten kirjastojen ryhmää, joilla on 

joitakin yhteisiä tavoitteita, erityisesti asiakkaiden 

palvelussa, muun muassa suomalaisia korkeakoulu-

kirjastoja on kuvattu verkostona. Suomalaisiin kor-

keakouluihin on myös perustettu useita yhteiskir-

jastoja, jotka palvelevat useiden organisaatioiden 

kirjastona.1544

Kokoelmien käsite liitetään usein kirjaston tai 

arkiston tietoaineistoihin. Tässä tutkimuksessa 

kokoelmien käsitettä käytettäessä on muistettava 

käsitteen laajempi merkitys. Yliopistot, tieteelliset 

seurat ja muut tutkimusinstituutiot ovat muodos-

taneet laajoja tieteellisiä kokoelmia tutkimuksen 

ja opetuksen käyttöön, kuten kasvi-, eläin-, instru-

mentti-, kuva- ym. kokoelmia. Nykyisellään näistä 

kokoelmista vastaavat yleensä yliopiston piirissä ja 

laajemmin toimivat museot.1545 Kirjastoihin kootut 

kokoelmat voivat olla painettuja, elektronisia tai 

muussa muodossa olevia. Pääosan kirjastojen koko-

elmista muodostavat julkaisut. Julkaisut (publicati-

on) ovat julkisuuteen saatettuja dokumentteja, jotka 

yleensä tuotetaan useina kopioina. Kausijulkaisu on 

(serial publication) painetussa tai muussa muodossa 

oleva julkaisu, joka julkaistaan toisiaan seuraavina 

osina, jotka yleensä merkitään numeroin tai krono-

logisesti, ja joiden on tarkoitus ilmestyä jatkuvasti, 

ilmestymistiheydestä riippumatta. Aikakauslehti 

(periodical) on kausijulkaisu, jolle on yleensä tun-

nusomaista, että sisältö ja kirjoittajat vaihtelevat, 

sekä yhden julkaisun puitteissa että numerosta 

toiseen. Sarja (series) on määrittelemättömän ajan 

ilmestyvä kausijulkaisu, joka muodostuu ryhmästä 

joko numeroituja tai numeroimattomia niteitä, joilla 

kaikilla voi olla oma nimeke ja jotka on ryhmitelty 

yhteisnimekkeen alle.1546  
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liiTe 2: kirjasTojen johTosäännöT

Kirjastotoimikunta

Kirjastotoimikunnan ohjesääntö Kanslerin 17 päivänä tammikuuta 1975 antama

Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan ohjesääntö. Konsistorin hyväksymä 11.8.1993 

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan johtosääntö Konsistorin hyväksymä 29.1.2004

HYK

Helsingin yliopiston Yleisen kirjaston johtosääntö 7 huhtikuuta 1919 Kanslerin vahvistama

Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö Kanslerin 25 päivänä helmikuuta 1960 antama

Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö Kanslerin 29 kesäkuuta 1973 vahvistama.

Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö Kanslerin 31 joulukuuta 1991 vahvistama 

Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö Kanslerin 8 huhtikuuta 1993 vahvistama 

Keskustakampuksen kirjastot

Historiallis-kielitieteellisen laitoksen ohjesääntö Kanslerin 2 päivänä helmikuuta 1951 antama;  
Nimenmuutos Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 15.3.1975 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen seminaarikirjaston järjestyssääntö valtiotieteellisen tiedekunnan  
joulukuun 17 päivänä 1955 vahvistama 

Helsingin yliopiston lainopillisen seminaarikirjaston johtosääntö Kanslerin 25 päivänä helmikuuta 1960  
vahvistama

Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 26 päivänä helmikuuta 1962  
antama

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 16 päivänä kesäkuuta 1960 antama

Teologisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 27 päivänä maaliskuuta 1962 antama

Teologisen tiedekunnan kirjaston johtosäännön muutos Kanslerin 3 päivänä marraskuuta 1969 antama

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 23 päivänä huhtikuuta 1968 antama

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 7 päivänä syyskuuta 1984 antama

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 9 päivänä huhtikuuta 1992 antama

Kasvatustieteiden osaston kirjaston johtosääntö Kanslerin 9 päivänä joulukuuta 1974 antama

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston kirjaston johtosääntö Kanslerin 26 päivänä kesäkuuta 1985  
antama

Kasvatustieteiden osaston kirjaston johtosääntö Kanslerin 26 päivänä helmikuuta 1988 antama

Helsingin yliopiston tiedekuntakirjastojen johtosääntö Kanslerin 31 päivänä joulukuuta 1991 vahvistama  
(johtosääntö koski teologisen kasvatustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastoa sekä  
historiallis-kielitieteellistä kirjastoa) 

Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtosääntö Kanslerin 15.9.2000 vahvistama

Teologisen tiedekunnan kirjaston, kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjaston johtosääntö Kanslerin 15 päivänä syyskuuta 2000 antama 
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Viikin kampuksen kirjastot

Maatalouskirjaston johtosääntö Kanslerin 15 päivänä heinäkuuta 1975 antama

Metsäkirjaston johtosääntö Kanslerin 15 päivänä heinäkuuta 1875 antama 

Metsäkirjaston johtosäännön muutos 22.5.1989

Helsingin yliopiston Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston johtosääntö Kanslerin 31 päivänä joulukuuta 1991 
vahvistama

Viikin tiedekirjaston johtosääntö Kanslerin 5 päivänä helmikuuta 1999 vahvistama

- oikaistu 18.3.1999; muutettu 14.2.2000. 

Viikin tiedekirjaston johtosääntö Kanslerin 16 päivänä lokakuuta 2003 vahvistama

Meilahden kampuksen kirjastot

Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö Kanslerin 14 päivänä kesäkuuta 1965 antama

Lääketieteellisen keskuskirjaston johtosääntö Kanslerin 1 päivänä syyskuuta 1984 antama

Helsingin yliopiston terveystieteiden keskuskirjaston johtosääntö kanslerin 31 päivänä joulukuuta 1991  
vahvistama

Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon johtosääntö Kanslerin 2 päivänä maaliskuuta 1999 vahvistama 

Kumpulan kampuksen kirjastot

Matemaattis-luonnontieteellisen osaston laitoskirjastojen ohjesäännöt. Asianomaisten laitoksien esimiesten 
vahvistamat kevätlukukaudella 1958. Ohjesäännöt vahvistettiin seuraaville laitoksille: Biokemian laitos, eläin-
tieteen laitos, fysiikan laitos, geologian ja mineralogian sekä geologian ja paleontologian laitokset, kasvitieteen 
laitos, kemian laitos, maantieteen laitos, matematiikan laitos, meteorologian laitos, perinnöllisyystieteen laitos, 
tähtitieteellinen observatorio

Kumpulan tiedekirjaston johtosääntö Kanslerin 26 päivänä maaliskuuta 2001 vahvistama

Kumpulan tiedekirjaston johtosäännön muutos Kanslerin 15. päivänä syyskuuta 2004 vahvistama

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

Hallintoviraston johtosääntö Kanslerin 21 päivänä joulukuuta 2005 vahvistama

Helsingin yliopiston hallintovirasto. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön työjärjestys Annettu 1. päivänä tou-
kokuuta 2008

Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston kirjaston johtosääntö yliopiston hallituksen hyväksymä 2.12.2009.
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liiTe 3. helsingin yliopisTon  
kirjasTojen esimieheT, johTo- ja  
neuvoTTelukunTien puheenjohTajaT sekä  
kirjasTonhoiTajaT ja kirjasTonjohTajaT 

KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTOT

Jumaluusopillisen tiedekunnan seminaarikirjasto 1902–1959;  
Teologisen tiedekunnan kirjasto 1960–2009

Kirjaston Esimies 1915–1991
Gummerus, Jaakko, kirkkohistorian professori  1915–1920
Pietilä, Antti J, dogmatiikan ja siveysopin professori  1920–1932
Ruuth, Martti, kirkkohistorian professori 1932–1938
Gulin, Elis, Uuden testamentin eksegetiikan professori  1938–1943
Voipio, Aarni, käytännöllisen teologian professori 1944–1946
Maliniemi, Aarno, kirkkohistorian professori  1946–1958
Pinomaa, Lennart, systemaattisen teologian professori 1959–1967
Soisalon-Soininen, Ilmari, Vanhan testamentin eksegetiikan prof. 1968–1970, 1972–1983
Raittila, Pekka, kirkkohistorian apulaisprofessori  1984–1986
Laasonen, Pentti, Suomen ja Skand. kirkkohistorian professori 1987–1991 

Kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–2009
Työrinoja, Reijo, systemaattisen teologian professori 1992–2003 
Saarinen, Risto, ekumeniikan professori 2004–2006 
Kotila, Heikki, varadekaani, käytännöllisen teologian professori 2007–2009 

Sivutoiminen kirjastoamanuenssi 1904–1961
Österbladh, Kaarlo, amanuenssi 1904–1905, 1908
vaihtuvia opiskelijoita 
Backberg, Nils (Niilo Visapää) 1925–1929
Castrén, Olavi  1930–1934
Turkka, Arvo  1936–1961

Kirjastonhoitaja 1962–1991, kirjastonjohtaja 1992–2009
Häkli, Esko, FK, amanuenssi 1961–1962 
Häkli, Esko, FK, kirjastonhoitaja 1962–1969
Kautto, Vesa YKK, vs. kirjastonhoitaja  1966
Rajamäki, Liisa FM, vt. kirjastonhoitaja  1969–1974, 
kirjastonhoitaja; kirjastonjohtaja1974–2008
Pentti, Raili FK, vt. kirjastonhoitaja  1978–1980
Hagelin, Ritva, MMM, kirjastonjohtaja     2008–2009
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Lainopillisen tiedekunnan seminaarikirjasto 1910–1959;  
Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntakirjasto 1960–2009 

Kirjaston Esimies 1910–1991
Granfelt, O. H., prosessioikeuden professori 1910–1918
Moring, K. A., talousoikeuden professori  1919–1924
Cederberg, L. A., kauppaoikeuden professori  1926–1930
Sjöström, Bertil, prosessioikeuden professori 1930–1936
Tarjanne, Tapio, hallinto-oikeuden professori 1936–1941
Merikoski, Veli, hallinto-oikeuden professori 1941–1948 
Tirkkonen, Tauno, prosessioikeuden professori  1949–1953
Ellilä, Tauno, prosessioikeuden professori 1953–1873 
Halila, Jouko, prosessioikeuden professori 1974–1979
Ylikangas, Heikki, oikeushistorian ja roomal. oikeuden professori 1980–1981
Modeen, Tore, professor i kommunalrätt och kommunalekonomi  1982–1983 
Wirilander, Juhani, siviilioikeuden professori 1984–1990 

Kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–2009
Kivivuori, Antti, siviilioikeuden professori 1992–2002
Majanen, Martti, rikosoikeuden professori 2002–2007 
Raitio, Juha, Eurooppaoikeuden professori 2007–2009 

Sivutoiminen kirjastonhoitaja 1910–1959
Gadolin, A. W., apulainen (apulaisprofessori) 1910–1921
Gartz, Åke H., LaK (Gadolinin sijainen)  1920–1921
Hemmer, Ragnar, LaK, Varat. 1921–1929
Palme, W. A., Varat. 1930–1934
af Hällström, E. M., apulainen (apulaisprofessori) 1934–1936
Merikoski, Veli, LaT, apulainen (apulaisprofessori) 1936–1941
Ellilä, Tauno, Varat., professori 1941–1953
Ylöstalo, Matti, LaT 1954–1957
Jokela, Heikki, LaL  1958–1960

Päätoiminen kirjastonhoitaja 1960–1991, kirjastonjohtaja 1992–2009
Sipponen, Kauko, LaL 1960–1965
Wirilander, Juhani, LaL, OTT 1966–1981
Kortekangas, Liisa, VN, vs. kirjastonhoitaja  1969–1981
Sulevo, Marjatta, VTM  1984–2000
Laurila, Eeva, MMK 2000–2008
Rajamäki, Liisa, FM 2008–2009

Historiallis-kielitieteellinen osasto 1852–1991, Humanistinen tiedekunta 1992 -  
Historiallis-kielitieteellinen laitos, Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 1904–2000

Esimies 1904–1991
Tallqvist, K. L., Itämaiden kirjallisuuden professori  1904–1934
Kaila, Eino, teoreettisen filosofian professori 1935–1945 
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Kalima, Jalo, slaavilaisen filologian professori 1945–1952
Väänänen, Veikko, romaanisen filologian professori 1952–1959
Zilliacus, Henrik, Kreikan kirjallisuuden professori 1959–1960
Väänänen, Veikko, romaanisen filologian professori 1960–1967 
Kiparsky, Valentin, slaavilaisen filologian professori 1968–1974 
Vahros, Igor, Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori  1974–1980
Välikangas, Olli, romaanisen filologian professori  1980–1988
Kaimio, Maarit, Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori 1988–1991

Sivutoiminen kirjastoamanuenssi 1904–1935
Karjalainen, K. Fr., FM, dos.  1904–1919 
Tallgren (sittemmin Tuulio), Oiva, dos.  1920–1934 
Nyström, O. U. G., FM 1935

Kirjastonhoitaja 1936–1991, kirjastonjohtaja 1992–2000
Nyström, O. U. G., FM, FT 1936–1945
Partanen, Jorma, FM  1946 
Haltsonen, Sulo, FT 1946–1952 
Berndtson, Sturle Nils Hjalmar, FM  1952–1959
Hentinen, Aino, FL  1960–1975 
Kivikataja, Kaarina, FK 1975–1983 
Strandström, Marja-Leena, FK   1985–2001

Humanistisen tiedekunnan kirjasto 2001–2009

Johtokunnan puheenjohtaja 2001–2009
Mustajoki, Arto, Venäjän kielen professori 2001 
Kaimio, Maarit, varadekaani, Kreikan kielen ja kirjallisuuden prof.  2002–2003 
Haapala, Arto, varadekaani, estetiikan professori 2004–2006 
Riikonen, Hannu, varadekaani, yleisen kirjallisuustieteen prof. 2007–2009

Kirjastonjohtaja 2001–2009
Strandström, Marja-Leena, FK   2001–2002
Tuominen, Kimmo, YTT 2002–2004
Kaiponen, Pälvi, FM  2005–2009
Laurila, Eeva, MMK 2009

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto (perustettu 1950)

Esimies 1950–1991
Pipping, H. E., professor i nationalekonomi  1950–1958
Hintikka, Jaakko, käytännöllisen filosofian professori  1965–1968 syyslukukaudet
af Heurlin, Lauri, kansantaloustieteen professori 1965–1969 kevätlukukaudet
Leppo, Matti, kansantaloustieteen professori  1969–1973
af Heurlin, Lauri, kansantaloustieteen professori 1973 syyslk., 1975 kevätlk.
Tenkku, Jussi, käytännöllisen filosofian professori 1974–1977
Soikkanen, Hannu, sosiaalihistorian professori 1978–1989, 1991
Heiskanen, Ilkka, yleisen valtio-opin professori 1990
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Kirjaston neuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–2009
Alapuro, Risto, sosiologian professori 1992–1996 
Roos, J. P., sosiaalipolitiikan professori lukuvuosi 1994–1995 
Peltonen, Matti, sosiaalihistorian apulaisprofessori, professori 1996–2000
Rahkonen, Ossi, professori 2001–2003
Hjerppe, Riitta, taloushistorian professori 2004–2007
Mattila, Mikko, Yleisen valtio-opin professori (mvs.) 2008–2009

Kirjastonhoitaja 1950–1991, kirjastonjohtaja 1992–2009 
Schauman, Georg August Henrik, FK  1950–1956
Krohn, Alf Abraham, FK  1957–1959
Lamminen, Paavo Vihtori, FK 1961–1971 
Lamminen, Hilkka-Sisko, VTK 1971–1987 
Harju-Khadr, Marja-Liisa, FM 1988–2005
Forsman, Maria, YTT 2005–2009

Kasvatustieteiden osaston kirjasto 1974–1991, Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 1992–2003, 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto 2004–2009 

Kirjaston Esimies 1975–1991
Iisalo, Taimo, kasvatustieteen apulaisprofessori 1975–1977
Alikoski, Johannes, kasvatustieteen apulaisprofessori 1977–1979 
Kansanen, Pertti, kasvatustieteen apulaisprofessori 1980–1981
Kuikka, Martti T., kasvatustieteen apulaisprofessori 1981–1985 
Komulainen, Erkki, kasvatustieteen apulaisprofessori 1986–1991

Kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–2009
Komulainen, Erkki, kasvatustieteen apulaisprofessori 1992–1995
Tuomi-Gröhn, Terttu, kotitalouden didaktiikan professori 1995–1999
Scheinin, Patrik, kasvatustieteen professori 2000–2003
Simola, Hannu, kasvatustieteen professori 2004–2009

Kirjastoamanuenssi 1969–1988, kirjastonhoitaja 1989–1991, kirjastonjohtaja 1992–2009 
Kekki, Sirkka FK, kirjastoamanuenssi 1969–1988
Ruhanen, Tuula FM  1989–2009

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto 1958–1973, HYK:n opiskeluosasto,  
opiskelijakirjasto 1974–1996, Helsingin yliopiston Opiskelijakirjasto 1997–2009. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja 1974–1996
Mustakallio, Hannu, yo. 1974
Vanhanen, Rauno, yo. 1975–1976
Waronen, Eero, yo. 1977–1978
Komu, Hannu, yo. 1979
Piilola, Merja, yo. 1980
Zitting, Simo, yo. 1981–1982
Riska, Leena, yo. 1983–1984
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Saukkonen, Paula, yo. 1985
Pessa, Perttu, yo. 1986
Björkman, Jouni, yo. 1987
Antikainen, Juha, yo. 1988
Hanski, Jari, yo. 1989
Pelttari, Antti, yo. 1990–1991
Huotari, Mikko, yo. 1992
Metsärinta, Tero, yo. 1993
Tammisalo, Risto, yo. 1994
Iivonen, Esa, yo. 1995
Majonen, Pia, yo. 1996

Johtokunnan puheenjohtaja 1997–2009
Kivivuori, Antti, professori  1997–1999 
Peltonen, Matti, professori 2000–2009 

Kirjastonhoitaja 1858–1973, osastonjohtaja 1974–1996, kirjastonjohtaja 1997–2009
Collan, Karl, FM, FT 1858–1864 
Schauman, K. F. J., FM  1864–1873
Linsén, Alarik 1973–1882 
Yrjö Koskinen, Y. 1883–1887 
Meurman, W. E.  1888–1904 
Elfving, Erkki 1905 kevätlk.
Munsterhjelm, Elin vt. 1905 syyskl.
Kilpi, Volter, FK 1906–1911
Holma, Harri, FL, FT 1912–1918 
Inberg (Bruun), Elsa, FM 1919–1921 
Sopanen, Rainer 1922–1927 
Pakarinen, Simo 1928–1935
Neuvonen, Eero K. FK, FT 1936–1942 
Lausti, Kaarlo, FM 1944–1969
Liinamaa, Matti, FM 1970–1975 
Suhonen, Irja-Leena, FM 1980–1991 
Sinikara, Kaisa, TL 1991–2002 
Hjerppe, Matti, YTM 2002–2009 

Svenska social-och kommunalhögskolan 
Vuonna 1943 perustettu Svenska Medborgarhögskolan sai nykyisen nimensä 1963.  
Korkeakoulu liitettiin Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan erillisenä yksikkönä 1984. 

Kirjastonhoitaja
af Hällström, Barbi, FM 1953–1970
Sinisalo, Karin Helena, FM  1970–1974 
Gulin, Susanna, FM 1984–1978
Häkli, Gunilla Margareta, FM 1978–1994 
Villbacka-Henriksson, Maria Bernice, YTM 1995– 
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Keskustakampuksen kirjastotoimikunta 1999–2009 

Puheenjohtaja 1999–2009 
Mustajoki, Arto, Venäjän kielen professori 1999–2000
Niemi, Hannu, dekaani, tilastotieteen professori 2001–2003 
Haapala, Arto, varadekaani, estetiikan professori 2004–2006 
Riikonen, Hannu, varadekaani, yleisen kirjallisuustieteen prof. 2007–2009 

Keskustakampuksen kirjasto, perustettu 2010

Kampuskirjastonjohtaja 2009–2014
Kaiponen, Pälvi, FM 2009–2014

KUMPULAN KAMPUS 

Fyysis-matemaattinen osasto, sittemmin matemaattis-luonnontieteellinen osasto 1852–1991,  
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 1992- 
 
Matemaattis-luonnontieteellisen osaston/tiedekunnan kirjastotoimikunnan puheenjohtaja 1974–2000
Luther, Hans, professor i botanik 1974–1979
Hirsjärvi, Pekka, kemian professori 1980–1982 
Tienari, Martti, tietojenkäsittelytieteen professori  1982–1983
Mäkitie, Osmo, analyyttisen kemian professori 1983–1984 
Fogelberg, Paul, professor i geografi 1985–1988
Tienari, Martti, tietojenkäsittelytieteen professori 1988–1996
Haahtela, Kielo, yleisen mikrobiologian professori 1997–1998
Marvola, Martti, biofarmasian professori 1998–2000

HYK:n Luonnontieteiden osasto 1979–1980, Luonnontieteiden kirjasto 1981–1999 
Luonnontieteiden kirjasto muodostettiin Suomen tieteellisten seurain kirjaston lakkauttamisen yhteydessä. 
Luonnontieteellisistä kokoelmista henkilöstöineen muodostettiin HYK:n osasto (1979–1994). Kirjasto siirret-
tiin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1995. Kirjaston kokoelmat jaettiin Viikin tiedekirjastoon ja 
Kumpulan tiedekirjastoon.  

Osastonjohtaja 1979–1994, kirjastonjohtaja 1995–1999
Liinamaa, Matti, FM 1979–1992
Hyvämäki, Sisko, FM 1993–1999

Kumpulan tiedekirjasto, perustettu 2001

Johtokunnan puheenjohtaja 2001–2009
Saarinen, Heikki, varadekaani, kemian professori 2001–2003
Löytönen, Markku, varadekaani, kulttuurimaantieteen professori  2004–2008
Väänänen, Jouko, varadekaani, matematiikan professori 2008–2009 



lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 437

Kirjastonjohtaja 2001–2009, kampuskirjastonjohtaja 2010–2014
Luokkanen, Sinikka, FM 2001–2003
Fabritius, Hannele, FM 2003–2014; vv. 1.2.2006–31.1.2008 
Sipilä, Kaija, FT vs. kirjastonjohtaja  1.2.2006–31.1.2008

MEILAHDEN KAMPUKSEN KIRJASTOT

Lääketieteellinen keskuskirjasto 1966–1991, Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko 1992–2009 

Kirjaston Johtokunnan puheenjohtaja 1966–2009
Renkonen, K. O., bakteeriopin ja serologian professori 1966–1972
Kivalo, Erkki, neurologian professori 1973
Järnefelt, Johan, lääketieteellisen kemian professori 1974–1976 
Paasonen, Matti K., farmakologian professori 1977–1983 
Järnefelt, Johan, varadekaani, lääketieteellisen kemian professori 1984–1986 
Mäkelä, Olli, dekaani, bakteeriopin ja serologian professori 1986–1994 
Raivio, Kari, dekaani1547, perinataalilääketieteen professori  1995–1996 
Tikkanen, Matti J., dekaani, sisätautiopin professori 1996–2006
Kontula, Kimmo, dekaani, molekyylilääketieteen professori 2007–2009

Kirjastonhoitaja 1966–1991, kirjastonjohtaja 1992–2009, kampuskirjastonjohtaja 2010–2014
Sievänen-Allen, Ritva, FM, MLS, FT  1966–1993 
Öberg, Irja-Liisa, FM, vt. kirjastonhoitaja 1974–1977 
Ginman, Mariam, YTT, professori 1994–1998
Rajakiili, Pirjo, FM 1999–2011
Roos, Annikki, YTM 2011–2014

VIIKIN KAMPUKSEN KIRJASTOT

Metsäkirjasto (1862–1998)

Esimies 1911–1991
Cajander, A. K., metsänhoitotieteen professori  1911–1925 
Saari, Eino, kansantaloudellisen metsäekonomian professori 1926–1962
Yli-Vakkuri, Paavo, metsänhoitotieteen professori  1963–1977
Leikola, Matti, metsänhoitotieteen professori 1974 
Keltikangas, Matti, metsätalouden liiketieteen professori 1974–1984, 1986–1987 
Leikola, Matti, metsänhoitotieteen professori 1988–1991

Kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–1998
Poso, Simo, metsänarvioimistieteen professori  1992–1995 
Päivänen, Juhani, suometsätieteen professori 1995–1998 

Sivutoiminen kirjastonhoitaja 1910–1939
Ilvessalo, Lauri, MH  1910–1913
Turunen, A. J., MH 1913–1916
Saari, Eino, MH 1916–1919
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Perälä, Ilmari, MH 1919–1920
Metsäpelto, E. E., MH 1920–1923
Hertz, Martti, MH 1923–1925
Tähtinen, Olavi, MH 1926–1927
Kotilainen, Reino, MH 1928–1931
Ovaskainen, Tauno, MH 1937–1938
Einola, Jouko, MH 1937–1939

Kirjastoamanuenssi 1930–1952, kirjastonhoitaja 1953-1991, kirjastonjohtaja 1992–1999
Havu, Marjatta (Martola, Myrberg), FM 1931–1939
Virtanen, Niilo Paavo, FM 1940–1952
Seppälä, Arvo, FM 1953–1960
Kainulainen, Johannes, FM 1960–1977
Ginman, Mariam, YTM, YTL 1978–1979 (vv.)
Karjalainen, Annikki, FM 1980–1999

Maatalouskirjasto (1930–1998)

Esimies 1930–1991
Jutila, Kalle T., agraaripolitiikan professori  1930–1938 
Pihkala, Rurik J., maanviljelystalouden professori  1939–1948
Pihkala, K. U., maatalouspolitiikan professori 1948–1954 
Westermarck, N. C., professor i lantbruksekonomi 1954–1973
Antila, Matti, meijeriopin professori  1974; 1975–1980 
Lindström, Ulf, kotieläinten jalostustieteen professori 1981–1983
Varis, Eero, kasvinviljelytieteen professori  1983–1985
Weckman, Karl-Johan, professor i lantbruksekonomi 1985–1991  

Kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja 1992–2009
Weckman, Karl-Johan, professor i lantbruksekonomi 1992–1995
Jaakkola, Antti, maanviljelyskemian ja –fysiikan professori  1995–1998 

Kirjastoamanuenssi 1930–1952, kirjastonhoitaja 1953–1991, kirjastonjohtaja 1992–1999
Havu, Marjatta, FM   1931–1939
Poijärvi, Irma F. U., FM  1939–1941
Tulander Majlis F. E., FM 1941–1970
Rinne, Harriet, FL 1971–1973
Kaivosoja, Annikki, FM 1974–1991
Myllys, Heli FM, FL 1991–1998 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu; tiedekunta 1995- 
Vuonna 1945 perustettu Eläinlääketieteellinen korkeakoulu liitettiin eläinlääketieteellisenä tiedekuntana Helsin-
gin yliopistoon vuonna 1995. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto liitettiin Viikin tiedekirjastoon 2005. 
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Kirjastonhoitaja 1962–1994, Kirjastonjohtaja 1995–2004
Setälä, Armi, FM 1962–1992
Iivonen, Raisa Marjatta, FM 1992–1996
Oker-Blom, Teodora, FK, M. Phil. 1996–2004

Viikin tiedekirjasto, perustettu 1999

Johtokunnan puheenjohtaja 1999–2009
Marvola, Martti, biofarmasian professori 1999–2002 
Puolanne, Eero, lihateknologian professori 2002–2006 
Haahtela, Kielo, yleisen mikrobiologian professori 2007–2009 

Kirjastonjohtaja 1999–2009, kampuskirjastonjohtaja 2010–2014
Myllys, Heli, YTL 1999–2009
Roos, Annikki, YTM 2010–2011
Muhonen, Ari, TkL 2011–2013
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liiTe 4: helsingin yliopisTon  
kirjasToToimikunTa 1971–2009

Toimikunnan nimen muutokset: Helsingin yliopiston 
kirjastoneuvottelukunta 1971–1974, Helsingin yliopis-
ton kirjastotoimikunta 1974–2003, Helsingin yliopis-
ton kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2003–2009

PUHEENJOHTAJAT
1971–1972 Vallinkoski, Jorma, ylikirjastonhoitaja

1972–1976 Pirinen, Kauko, kirkkohistorian 
professori

1976–1992 Häkli, Esko, ylikirjastonhoitaja, 
professori

1993–1998 Mustajoki, Arto, vararehtori, Venäjän 
kielen ja kirjallisuuden professori

1998–2003  Sollamo, Raija, vararehtori, Raamatun 
alkukielten professori

2004–2009  Niemi, Hannele, vararehtori, 
kasvatustieteen professori

SIHTEERIT 
Toimikunnan sihteereinä ovat toimineet 

1970-luvulla Markkanen, Iris (HYK), Sulevo, Marjatta 
(oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto), Hovi, Irmeli 
(HYK), Hokynar, Annikki (HYK)

1980–1990-luvuilla Palonen, Vuokko (HYK), Tuori, 
Katri (HYK), Gustafsson, Dorrit (HYK)

1990-luvulla Petäjä, Jukka (Hallintovirasto), Pietari-
nen, Maj-Lis (Hallintovirasto), kirjastonjohtajat vuo-
rojärjestyksessä

2000-luvulla Laurila, Eeva (oikeustieteellinen tiede-
kunta), Virtanen, Aimo (hallintovirasto), Hirn, Marja 
(hallintovirasto) 

KIRJASTO- JA TIETOPALVELU- 
TOIMIKUNNAN ESITTELIJÄ
2002–2009 Sinikara, Kaisa, esittelijä, tietopalvelu-

jen kehittämisjohtaja, tieto- ja kirjas-
topalvelujohtaja

JÄSENET
Professorijäsenet

1971–1974 Luther, Hans, professor i botanik

1974–1977 Alikoski, Johannes, kasvatustieteen 
professori

1974–1982 Hirsjärvi, Pekka, kemian professori

1976–1980  Halila, Jouko, prosessioikeuden profes-
sori

1977–1984 Keltikangas, Matti, metsätalouden 
liiketieteen professori

1977–1982 Thesleff, Holger, professor i grekisk 
filologi

1980–1983  Ylikangas, Heikki, Oikeushistorian ja 
roomalaisen oikeuden professori

1980–1982 Paasonen, Matti, farmakologian  
professori

1982–1992 Kaimio, Maarit, Kreikan kielen ja kirjal-
lisuuden professori

1982–1986, 1993–1997 Tienari, Martti, tietojen-
käsittelytieteen professori

1985–1989 Fogelberg, Paul, professor i geografi

1985–1989 Weckmann, Karl Johan, professor i 
lantbruksekonomi

1985–1990 Wirilander, Juhani, siviilioikeuden  
professori

1987–1997 Komulainen, Erkki, kasvatustieteen 
apulaisprofessori

1987–1989 Mäkelä, Olli, bakteeriopin ja serologian 
professori

1987–1989 Soikkanen, Hannu, sosiaalihistorian 
henk. koht. ylim. professori 

1990–1992 Modeen, Tore, professor i kommunal-
rätt och kommunalekonomi

1990–1992  Alitalo, Kari, lääketieteellisen kemian 
professori

1990–1992 Halkka, Olli, perinnöllisyystieteen  
professori
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1971 Lamminen, Paavo, kirjastonhoitaja, 
valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

1971–1974  Sievänen-Allen, Ritva, kirjastonhoitaja, 
Lääketieteellinen keskuskirjasto

1972–1977 Lamminen, Hilkka-Sisko, kirjaston-
hoitaja, valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjasto

1972–1976  Kivikataja, Kaarina, kirjastonhoitaja, 
historiallis-kielitieteellisen laitoksen 
kirjasto

1974–1977  Kaivosoja, Annikki, kirjastonhoitaja, 
Maatalouskirjasto

1974–1980, 1987–1997 Kihlberg, Eeva, kirjaston-
hoitaja, hammaslääketieteen laitoksen 
kirjasto

1974  Rinne, Harriet, osastopäällikkö,  
Helsingin yliopiston kirjasto

1977 Pekkanen, Marjatta, kirjastonhoitaja, 
historiallis-kielitieteellisen laitoksen 
kirjasto

1977–1989, 1995–1998, 2002–2003 Rajamäki, Liisa, 
kirjastonhoitaja (92– kirjastonjohtaja), 
teologisen tiedekunnan kirjasto

1977–1983  Rautiainen, Pentti, suunnittelija, valtio-
tieteellisen tiedekunnan kirjasto

1980–1983  Kekki, Sirkka, kirjastoamanuenssi, kas-
vatustieteellisen tiedekunnan kirjasto

1987–1992  Strandström, Marja-Leena, kirjaston-
hoitaja, historiallis-kielitieteellinen 
kirjasto

1987–1989 Murto, Maija-Leena, amanuenssi,  
kemian laitoksen kirjasto

1990–1998 Harju-Khadr, Marja-Liisa, kirjaston-
hoitaja (92- kirjastonjohtaja), valtio-
tieteellisen tiedekunnan kirjasto 

1990–1992 Kämäri, Seija, kirjastonhoitaja,  
matematiikan laitoksen kirjasto

1993–1998  Ginman, Mariam, kirjastonjohtaja,  
Terveystieteiden keskuskirjasto

1993–2002 Sinikara, Kaisa, osastonjohtaja,  
Helsingin yliopiston kirjasto; 1997–2001 
kirjastonjohtaja Opiskelijakirjasto

1993–2009 Myllys, Heli, kirjastonjohtaja, Maa talous-
kirjasto, 1999 – Viikin tiedekirjasto

1990–1992 Leikola, Matti, metsänhoitotieteen 
professori

1993–1995 Palva, Heikki, arabian kielen professori

1993–1995 Kaukiainen, Yrjö, taloushistorian  
professori

1995–1998 Harviainen, Tapani, seemiläisten  
kielten professori

1995–1998  Kääriäinen, Hillevi, kasvatustieteen 
apulaisprofessori

1996–1998 Tuomi-Gröhn, Terttu, kasvatustieteen 
apulaisprofessori

1998–2000 Mustajoki, Arto, Venäjän kielen ja  
kirjallisuuden professori 

1998–2003  Saarinen, Heikki, varadekaani, kemian 
professori

1998–2003  Tikkanen, Matti, dekaani, sisätautiopin 
professori

1998–2009  Puolanne, Eero, lihateknologian  
professori

2001–2003  Niemi, Hannu, dekaani, tilastotieteen 
professori

2004–2006 Haapala, Arto, varadekaani, estetiikan 
professori

2004–2008  Löytönen, Markku, varadekaani,  
maantieteen professori

2004–2009 Virtanen, Ismo, anatomian professori

2007–2009  Riikonen, Hannu, varadekaani,  
yleisen kirjallisuustieteen professori

2007–2009 Haahtela, Kielo, yleisen mikrobiologian 
professori 

2008–2009  Väänänen, Jouko, varadekaani,  
matematiikan professori

HYK/Kansalliskirjasto

1971–1974, 1993–2002 Häkli, Esko, ylikirjastonhoitaja, 
professori, HYK

2004–2009 Ekholm, Kai, ylikirjastonhoitaja, profes-
sori, HYK/Kansalliskirjasto

Kirjastonhoitajat/kirjastonjohtajat

1971–1972 Hentinen, Aino, kirjastonhoitaja, histo-
riallis-kielitieteellinen laitos
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Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan  
nimeämät edustajat

1971–1974 Laaksonen, Seppo, VTK

1972–1974  Teräsalmi, Leila, HuK

1974–1975  Mustakallio, Hannu, teol.yo.

1974–1977  Roine, Pekka, HuK

1976–1977  Vanhanen, Rauno, oik.yo.

1977–1978  Jyrkiäinen, Juhani, valt.yo.

1977–1978  Koivumaa, Katariina, HuK

1979–1983  Pohjantammi, Ismo, valt.yo.

1977–1980  Viitamäki, Markku, valt.yo.

1980–1983 Sirviö, Martti, fil.yo.

1985–1986 Haahti, Kristiina, valt.yo. 

1985–1986 Pihlajamäki, Heikki, oik.yo.

1987–1989  Björkman, Jouni, LuK, FK

1987–1989  Koivisto, Jussi, fil.yo.

1990–1992  Pelttari, Antti, oik.yo.

1990–1992 Evolahti, Pasi, yo.

1993–1995 Watka, Helena, yo.

1993–1995  Huotari, Mikko, yo.

1995–1997 Iivonen, Esa, oik.yo.

1995–1997 Paukkunen, Esko, yo. 

1998–2000 Parpala, Anna, kasv.yo. 

2001–2003 Tuominen, Ilkka, kasv.yo.

2004–2006  Kaunismaa, Eeva, koulutuspoliittinen 
sihteeri, HYY

2007 Sainio, Lauri, kasv.yo.

2007–2009 Törmänen, Timo, teol.yo. 

1993–1998  Sulevo, Marjatta, kirjastonjohtaja, 
oikeus tieteellisen tiedekunnan kirjasto

1993–1998 Karjalainen, Annikki, kirjastonjohtaja, 
Metsäkirjasto

2007–2009  Ruhanen, Tuula, kirjastonjohtaja, 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
kirjasto; kirjastonjohtajien kokouksen 
puheenjohtaja

 

Keskushallinnon edustajat

1974–1992 Malmberg, Matti, rehtorinviraston 
osastopäällikkö

Henkilöstöjärjestöjen nimeämät jäsenet

1993–1995 Merisalo, Outi, apulaisprofessori

1995–1996  Nevalainen, Terttu, dosentti

1996–1997  Taavitsainen, Irma, dosentti

1998–2003  Hyytiäinen, Elisa, kirjastosihteeri

2004–2006  Seppänen, Marja-Liisa, kirjasto-
amanuenssi

2004–2006 Sipilä, Juhani, yliopistolehtori

2007–2009 Stark, Eija, tutkijakoulutettava

2007–2009 Paldanius, Anneli, kirjastosihteeri

Kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunta

1998–2003  Rissanen, Olli-Pekka, asiakaspalvelu-
päällikkö 
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liiTe 5: helsingin yliopisTon kirjasTon  
johTokunTa 2010–2013

Puheenjohtaja

Ulla-Maija Forsberg, vararehtori, Varajäsen Jukka Kola, vararehtori 

Sihteeri

Hallintopäällikkö Tiina Äärilä

Esittelijä

Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara

Jäsenet

Risto Saarinen, varadekaani, Varajäsen Anna Mauranen, dekaani

Liisa Laakso, dekaani, Varajäsen Seppo Villa, varadekaani 

Juha Karhu, varadekaani, Varajäsen Marja-Liisa Riekkola, varadekaani

Tapio Palva, varadekaani, Varajäsen Mirja Ruohoniemi, varadekaani

Risto Renkonen, dekaani, Varajäsen Eija Kalso, varadekaani

Hannariikka Korsu, HuK, Varajäsen Nico Lamminparras, HuK

Matti Lehto, valtiot. yo, Varajäsen Patricia Berg, FM

Juhani Sipilä, yliopistonlehtori, Varajäsen Anne Mäntynen, yliopistonlehtori

Elisa Hyytiäinen, kirjastoamanuenssi, Varajäsen Leena Missonen, kirjastonhoitaja

Antti Virrankoski, kirjastonhoitaja, Varajäsen Raisa Iivonen, tietoasiantuntija

Lasse Viinikka, va. johtajaylilääkäri, HUS, Varajäsen Laura Höjer, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö 

Eeva-Liisa Lehtonen, ylikirjastonhoitaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Varajäsen Sanna Talja, lehtori, 
Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos 
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liiTe 6. lueTTelo helsingin yliopisTon  
laiToksisTa 1970

Lähde: Helsingin yliopiston hallinnonuudistustoimi-
kunnan mietintö. 1970.

Teologinen tiedekunta

- Ortodoksinen laitos
- Sosiaalietiikan ja diakonian laitos
- Suomen kirkkohistorian laitos
- Uskonto- ja lähetystieteen laitos ynnä eku-

meeninen arkisto
- Teologisen tiedekunnan kirjasto

Oikeustieteellinen tiedekunta

- Finanssioikeuden laitos
- Hallinto-oikeuden laitos
- Prosessioikeuden laitos
- Rikosoikeuden instituutti
- Valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden laitos
- Vertailevan oikeustieteen instituutti
- Yksityisoikeuden laitos
- Yleisen oikeustieteen laitos
- Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto

Lääketieteellinen tiedekunta 

- Anatomian laitos
- Sero-bakteriologian laitos
- Farmakologian laitos
- Fysiologian laitos
- Hammaslääketieteen laitos (7 osastoa)
- Hygienian laitos
- Kliinisen kemian laitos
- Lääketieteellisen kemian laitos
- Kliinisen farmakologian laitos
- Oikeuslääketieteen laitos (2 osastoa)
- I patologisen anatomian laitos
- II patologisen anatomian laitos
- III patologisen anatomian laitos
- Patologisen anatomian laitosten  

keskuslaboratorio
- Virusopin laitos
- Lääketieteellisen tiedekunnan eläinlääketie-

teen perusopetuksen laitos
- Lääketieteellisen tiedekunnan fysiikan  

perusopetuksen laitos

- Lääketieteellisen tiedekunnan kemian  
perusopetuksen laitos

- Lääketieteen historian museo
- Opetustelevision laitos

Filosofinen tiedekunta:  
Historiallis-kielitieteellinen osasto

- Arkeologian laitos
- Filosofian laitos
- Fonetiikan laitos
- Itämerensuomalaisten kielten laitos
- Kansanrunoustieteen laitos
- Kansantieteen laitos
- Kasvatustieteen laitos
- Kotimaisen kirjallisuuden laitos
- Musiikkitieteen laitos
- Psykologian laitos (2 osastoa)
- Ruotsin kielen ja kirjallisuuden laitos (Nordica)
- Ruotsalaisen kirjallisuuden laitos
- Saksalainen laitos
- Suomalais-ugrilainen laitos
- Suomen kielen laitos
- Taidehistorian laitos
- Unkarilainen laitos
- Virolainen laitos
- Yleisen kielitieteen laitos
- Yleisen kirjallisuustutkimuksen ja 

teatteritutkimuksen laitos
- Raha- ja mitalikokoelma
- Historiallis-kielitieteellinen laitos

Filosofinen tiedekunta:  
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto

- Biokemian laitos
- Lipidikemian laboratorio
- Eläinmuseo (2 osastoa)
- Farmasian laitos (6 osastoa)
- Fysiikan laitos (2 osastoa)
- Geofysiikan laitos
- Geologian ja mineralogian laitos
- Kivimuseo
- Geologian ja paleontologian laitos
- Kasvimuseo (2 osastoa)
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- Maatalous- ja metsätieteen laitos
- Maatalouspolitiikan laitos
- Maitotalouslaitos
- Metsänarvioimistieteen laitos
- Metsänhoitotieteen laitos
- Metsätalouden liiketieteen laitos
- Metsäteknologian laitos
- Mikrobiologian laitos
- Yksityismetsätalouden laitos
- Puumarkkinatieteen laitos
- Puutarhatieteen laitos
- Ravintokemian laitos
- Suometsätieteen laitos
- Tiedontamisopin ja täydennyskoulutuksen 

keskus
- Isotooppiosasto
- Koe-eläinosasto
- Mikrobikokoelma
- Maatalousmuseo
- Metsätalouden harjoittelujaosto
- Maatalouskirjasto
- Metsäkirjasto

Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset ja  
niiden hallintoyksiköt

- Voimistelulaitos
- Lääketieteellinen keskuskirjasto (2 osastoa)
- Helsingin yliopiston kirjasto (9 osastoa)
- Piirustuslaitos
- Elektronimikroskopian laitos
- Historian tutkimus- ja dokumentaatiolaitos
- Seismologian laitos
- Teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos
- Kuvalaitos
- Laskentakeskus (ja ydinfysiikan laitoksen  

laskentatoimisto)
- Radiohiiliajoituslaboratorio
- Kilpisjärven biologinen asema
- Lammin biologinen asema
- Tvärminnen eläinlääketieteellinen asema
- Värriön tutkimusasema
- Muddusniemen koetila
- Metsäharjoitteluasema
- Malminkartanon opetus- ja koetila
- Viikin opetus- ja koetila

- Kasvitieteellinen puutarha
- Kasvitieteen laitos
- Kemian laitos (4 osastoa)
- Puun ja muovien kemian laitos
- Maantieteen laitos
- Matematiikan laitos (2 osastoa)
- Meteorologian laitos
- Perinnöllisyystieteen laitos
- Radiokemian laitos
- Teoreettisen fysiikan laitos
- Tietojenkäsittelyopin laitos
- Tähtitieteellinen observatorio
- Astrofysiikan laboratorio (tähtitieteen laitos)
- Yleisen ja fysiologisen mikrobiologian laitos
- Ydinfysiikan laitos
- Kemian laitekeskus

Valtiotieteellinen tiedekunta

- Kansantaloustieteen laitos
- Poliittisen historian laitos
- Osuustoimintaopin laitos
- Sosiaalipolitiikan laitos
- Sosiaalipsykologian laitos
- Sosiologian laitos
- Talous- ja sosiaalihistorian laitos
- Tilastotieteen laitos
- Yleisen valtio-opin laitos
- Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto  

(2 osastoa)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

- Elintarvikekemian ja -teknologian laitos  
(2 osastoa)

- Eläinlääketieteen laitos
- Kansantaloudellisen metsäekonomian laitos
- Kasvinjalostustieteen laitos
- Kasvinviljelystieteen laitos
- Kasvipatologian laitos
- Kasvitieteen perusopetuksen laitos
- Kemian perusopetuksen laitos
- Kodin taloustieteen laitos
- Kodin teknologian laitos
- Kotieläinten jalostustieteen laitos
- Kotieläintieteen laitos
- Lihateknologian laitos
- Limnologian laitos
- Maanviljelyskemian laitos
- Maanviljelystalouden laitos
- Maatalouden työtekniikan laitos
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liiTe 7. kirjasToTilasTojen muuTokseT 

Teksti: Marja Kosonen

Tietoja Suomen tieteellisten kirjastojen toiminnasta 

on jonkin verran ilmestynyt 1900-luvun alkupuo-

lella Tilastollisessa vuosikirjassa ja Helsingin kau-

pungin tilastollisessa vuosikirjassa. Systemaattisesti 

niitä julkaistiin Kirjastolehdessä 1955 alkaen. Aluksi 

osallistuvia kirjastoja oli 17, Helsingin yliopistosta 

vain Helsingin yliopiston kirjasto (HYK), Maatalous-

kirjasto ja Metsäkirjasto, muita aikanaan Helsingin 

yliopistoon liitetyt Helsingin yliopiston ylioppilas-

kunnan kirjasto (HYYK) ja Tieteellisten seurain 

kirjasto (TSK). Helsingin yliopiston tiedekunnat 

ja laitokset antoivat – jos halusivat – kirjastojaan 

koskevia tilastotietoja ns. rehtorin kertomukseen. 

Tietoja on kuitenkin niukasti ja aika sattumanva-

raisesti, ja tiedot koottiin yleensä lukukausittain tai 

lukuvuosittain, ei kalenterivuosittain. 

Vuoden 1970 loppupuolella Unescon yleiskokous 

antoi suosituksen kirjastotilastojen kansainvälisek-

si standardiksi. Tieteellisten kirjastojen lautakun-

ta pyysi kirjastoja ilmoittamaan tietonsa tämän 

suosituksen mukaisina. Se paitsi antoi yhtenäiset 

keruuohjeet, myös edellytti aikaisempaa monipuo-

lisempaa tietomäärää. Tilastointitavat olivat aikai-

semmin olleet epäyhtenäiset. Niinpä uusissa tilas-

toissa oli puutteita ja tietojen vertailtavuus edellisten 

vuosien kanssa kyseenalainen, kuten Matti Liina-

maa vuonna 1971 saatteessaan totesi. Tilastoivien 

kirjastojen määrä oli noussut 40:ään. - 25 vuotta 

myöhemmin, 1995, kirjastoja oli mukana 74, näistä 

Helsingin yliopistosta 15. Tämä luku ei ole sama kuin 

yliopiston kirjastojen kokonaismäärä, koska suuri 

määrä ainelaitosten kirjastoja oli tilastossa koottu 

yhteen ylätasolle.

Tieteellisen informoinnin neuvosto (TINFO) 

vastasi tilaston kokoamisesta 1972–1990. Tiedot 

julkaistiin Kirjastolehdessä ja erillisenä monisteena 

1982–1991. Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 

- Samstatistik över de vetenskapliga biblioteken. 

(TINFO -Tieteellisen informoinnin neuvosto - De-

legationen för informationsförsörjning - Finnish 

Council for Information Provision)

Tilasto on ollut Helsingin yliopiston kirjaston – 

Kansalliskirjaston vastuulla 1992 lähtien. Aineistos-

ta koottiin 1992–2001: Kirjastot - Biblioteken - Lib-

raries: Yleisten ja tieteellisten kirjastojen toiminta 

- Allmänna och vetenskapliga bibliotek i Finland 

- Public and Research Libraries in Finland. (kus-

tantaja: BTJ Kirjastopalvelu Oy)

Vuodesta 2002 alkaen tilastot on koottu kan-

sainvälisen ISO-standardin mukaan ja ne tallen-

netaan suoraan julkiseen tilastotietokantaan: KITT 

- Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta - Vetens-

kapliga bibliotekens statistisk databas - Research 

Library Statistics Database. (ylläpitäjä: HYK/Kan-

salliskirjasto). Tilastot ovat laajentuneet laajentu-

mistaan. Vuoden 1955 tilastossa kysyttiin 16 asiaa, 

vuoden 2016 tilastossa on yli 400 kohtaa! 

Yhtenäisyyden vuoksi on tätä tutkimusta varten 

käytetty pääasiallisena tilastolähteenä Tieteellisten 

kirjastojen tilastoja. Niihin tiedot on pitänyt kerätä 

yhteisten ohjeiden mukaan, jotta vertailtavuus olisi 

mahdollinen. Pääosa tiedoista on koottu otantana 

viiden vuoden välein vuosilta 1955–2010, ja erik-

seen tilastointivuodelta 2016, mutta etenkin digi-

taalisen aineiston ja sen käytön osalta yhtenäisenä 

sarjana 2002–2016. Aineistosta tehdyt taulukot ja 

kaaviot ovat perusaineistoa suppeampia. Osa tutki-

muksessa käytetyistä tiedoista on koottu erillisistä 



lähTeeT, viiTTeeT ja liiTTeeT  | 447

tietoja. Esim. henkilöstö- ja kiinteistökuluja ei ehkä 

voitu edes arvioida. Erityisen paljon laitoskirjasto-

jaolifilosofisessa,lääketieteellisessäjamaatalo-

us-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Matemaat-

tis-luonnontieteellisessä osastossa ei pääkirjastoksi 

katsottavaa suurempaa kirjastoa pitkään aikaan 

edes ollut. Nyt suurin osa ainelaitosten kirjastoista 

on yhdistynyt kampuksensa pääkirjastoon. 

Tilastotietoa on kerätty monella lailla ja ter-

minologia on muuttunut. Vanhoissa tilastoissa pu-

hutaan, ei kartunnasta vaan kokoelmien kasvusta 

tarkemmin määrittelemättä, mitä aineistoja siihen 

kuuluu. Voinee kuitenkin arvella, että ennen mikro-

muotoisten aineistojen (mm. mikrokortit, mikro-

filmit),AV-aineiston(mm.äänilevyt,diakuvat)ja

elektronisen aineiston (CD-ROM -levyt, tietokannat, 

e-lehdet ja e-kirjat) tuloa kirjastoissa oli pääasiassa 

painettua aineistoa. Tilastointiyksikköjä on muutet-

tu melko usein, joten eri vuosien vertailu ei onnistu. 

Kaukolainauksessa käytettiin yksikkönä pitkään 

tilausta, ei sitä, kuinka monta nidettä tilauksen mu-

kaan lähetettiin tai saatiin. Rajankäyntiä on ollut 

myös kausijulkaisuissa: tilastoidaanko hyllymetrejä, 

niteitä, nimekkeitä, vuosikertoja vai säilytysyksik-

köjä (sy). 

Taloustietoja on tilastoon annettu vaihdellen. 

Vuoteen 1970 asti kysyttiin vain kirjaostojen ja si-

donnan kulut. Seuraavana vuonna tulivat mukaan 

myös muut kulutusmenot, mutta vasta vuonna 1978 

henkilöstömenot. 1990-luvulla annettiin tarkempia 

tietoja myös kurssikirjoihin ja kausijulkaisuihin käy-

tetystä rahasta, samoin pääomakuluista (kalusteet 

ja laitteet). Vasta 2000-luvulla on tehty selkoa sekä 

eri lähteistä saaduista määrärahoista, että niiden 

käytöstä. Myös tilakustannukset ilmoitetaan. Raha-

yksikkö on muuttunut kahdesti: vuonna 1963 pennit 

poistuivat ja 1999 siirryttiin euroon. (Vuoden 2000 

tilastossa käytetään vielä markkoja.)

kirjastotointa koskevista yliopiston selvityksistä, 

jos niissä on yhteistilastoa täsmällisempää tai yksi-

löidympää tietoa. Kaikkea Tieteellisten kirjastojen 

tilastoissa julkaistua tietoa ei ole edes otantana ke-

rätty, esimerkiksi sellaista, jota kysyttiin vain lyhyen 

aikaa, tai sellaista, jota osa kirjastoista ei ilmoittanut 

(mm. uutuusvalvonta, maksuttomien ja maksullisten 

tiedonhakujen määrä, itsepalvelukopiointi, henki-

lökunnan ja asiakkaiden käytössä olevien laitteiden 

määrä jne.). Organisaatiomuutosten yhteydessä on 

tehty myös laajoja kokoelmasiirtoja tai -poistoja. 

Näin kokoelmatilastoissa saattaa olla yllättäviä 

muutoksia, jotka eivät selity aineistohankinnoilla.

Tilastot eivät voi antaa täydellistä kuvaa toi-

minnasta. Tilastoivia kirjastoja on tullut mukaan 

vähitellen, esimerkiksi teologisen, oikeustieteellisen 

ja valtiotieteellisen tiedekunnan ja historiallis-kieli-

tieteellinen kirjasto 1968, vaikka toimintaa on ollut 

paljon kauemmin. Lääketieteellinen keskuskirjasto 

tulee tilastoon 1966, mutta matemaattis-luonnontie-

teellisen osaston laitoskirjastot vasta 1978. Kaikkien 

HY:n yhteydessä toimineiden kirjastojen tiedoissa 

on eri vuosina myös aukkoja, jotakin tietoa ei ole 

voitu antaa tai edes arvioida.

Helsingin yliopistossa tilastojen kannalta mut-

kikkaimpia ovat organisaatiomuutokset. Yliopis-

toon on liitetty ulkopuolisia kirjastoja - Helsingin 

yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto, Tieteellisten 

seurain kirjasto - ja ulkopuolisia korkeakouluja - 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Svenska social- 

och kommunalhögskolan. Viimemainittua lukuun 

ottamatta kaikkien kirjastot ovat yhdistyneet aiem-

min olemassa olleisiin kirjastoyksiköihin. Yliopis-

toon on perustettu eri aikoina uusia erillislaitoksia 

kirjastoineen, mutta niiden tilastotiedot ovat osin 

hyvin puutteellisia. 

Erityinen tilastollinen ongelma ovat lukuisat 

laitoskirjastot. Osasta on jonkin aikaa annettu tie-

toja, mutta ei systemaattisesti eikä suinkaan kaikkia 



448 | TiedeyhTeisön kumppanina

lainkaan, vanhemmasta aineistosta ei ehkä ole tai 

hankintapaikasta ei saa riittäviä tietoja KITT-ti-

lastoajoon. Näin ollen e-aineistotilastot antanevat 

tiedon suuruusluokasta, eivät tarkkaa lukumäärää. 

Osa e-nimekkeistä on sekä Kansalliskirjaston että 

HULib:n tilastossa, mutta näinhän on myös pai-

nettujenmonografioidenosalta:samakirjavoiolla

useassa kirjastossa. 

Nykyisestä tilastotietokannasta voi ajaa erilaisia 

tunnuslukuja sekä oman yliopiston/korkeakoulun 

tasolla että koko maan tasolla. Tämä helpottaa sitä, 

mitä Matti Liinamaa 1971 toivoi: ” Unescon suositus 

antaa puolestaan karkeat puitteet, jotka nekin ovat 

kehittelyn alaisina. Siksi olisi aihetta pyrkiä selvit-

tämään, mitkä tilastotiedot ovat esim. suunnittelun 

kannalta tärkeitä, koota ja järjestää tällaiset tiedot ja 

sitten myös käyttää niitä esim. suunnitteluun.” Tuo 

ajatus on edelleen mitä ajankohtaisin!

Kun henkilöstötietoja alettiin kerätä, ensin il-

moitettiin vain pysyvän kokoaikaisen henkilökun-

nan lukumäärä, sitten huomattiin ottaa mukaan 

myös osa-aikainen ja määräaikainen henkilöstö, 

jota joissakin kirjastoissa oli paljonkin ja mittayk-

siköksi henkilötyövuosi. 1970 ilmoitettiin erikseen, 

kuinka monta koulutettua virkailijaa, harjoittelijaa, 

toimistohenkilökuntaan tai muuhun henkilökuntaan 

kuuluvaa oli. Nykyisin kerätään tietoa kirjastokou-

lutuksen ja korkeakoulututkinnon saaneesta hen-

kilöstöstä. Henkilöstökuluihin lasketaan mukaan 

myös henkilöstökoulutus, aikaisemmin ei.

Toiminnan muuttuessa ja tietotekniikan tultua 

osa tiedoista saadaan vain koko kirjaston tasolla, 

mm. elektroniset kokoelmat, kartunta ja e-koko-

elmien käyttö. Valtaosa e-aineistosta hankitaan 

yhteiskäyttöön, ei johonkin tiettyyn kirjastoon. 

E-aineistojen tilastointi poikkeaa muutenkin esim. 

painetun aineiston tilastoinnista. Osaa ei luetteloida 
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liiTe 8: koosTe helsingin yliopisTon  
kirjasTojen ToiminTaa kuvaavisTa  
TilasToTiedoisTa 1970–2016

lIITeTaulukko l1. Kirjastokäynnit yliopiston kirjastoissa 1995–2016

Vuosi HYK/KK Laskennallinen HuLib * Soc&kom Yhteensä 

1995 550 000  1 523 000  2 073 000  

2000 254 000  2 110 000  24 000  2 388 000  

2005 485 000  1 858 000  18 000  2 361 000  

2010 173 000  1 598 000  20 000  1 791 000  

2016 124 000  2 084 000  18 000  2 226 000  

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) 1995 luvussa on myös Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kirjasto

lIITeTaulukko l2. Jatkuvasti saapuvat painetut kausijulkaisut 1980–2016 (nimekkeet)

Vuosi HYK/KK Laskennallinen HULib HY yhteensä

1980 13 600 22 100 35 700

1985 16 300 29 700 46 000

1990 18 100 31 600 49 700

1995 14 000 22 800 36 800

2000 15 700 18 400 34 100

2005 12 100 8 700 20 800

2010 12 900 8 600 21 500

2016 6 100 4 900 11 000

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
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lIITeTaulukko l3. Helsingin yliopiston kirjastojen saamat kaukolainat 1970–2016.

Vuosi HYK/KK Laskennallinen HULib HY yhteensä

1970 930  1 177  2 107  

1975 *) 2 161  4 132  6 293  

1980 2 618  7 984  10 602  

1985 4 956  26 347  31 303  

1990 6 405  30 633  37 038  

1995 1 685  11 067  12 752  

2000 1 956  14 942  16 898  

2005 1 797  10 058  11 855  

2010 1 485  4 929  6 414  

2016 1 121  2 378  3 499  

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

*) 1975 Opiskelijakirjaston lainat sisältyivät HYK:n lukuun.

lIITeTaulukko l4. Viitetietokantojen käyttö 2002–2015 (tiedonhaut)

Vuosi Oma kokoelmatietokanta (Helka) Bibliografiset tietokannat

2002 949 748

2003 11 451 271 748 921

2004 12 421 217 1 068 218

2005 15 077 606 2 500 907

2006 14 929 168 3 224 261

2007 16 154 040 3 071 594

2008 23 402 580 4 234 646

2009 20 112 450 2 591 156

2010 17 266 420 2 628 985

2011 17 623 142 3 594 456

2012 16 712 024 2 138 054

2013 16 623 142 2 342 166

2014 16 155 374 2 158 166

2015 14 605 652 2 158 241

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto
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lIITeTaulukko l5. Muiden kuin viitetietokantojen käyttö 2002–2015 

Vuosi

Hakuteos-
tietokannat

haetut  
dokumentit

Sanakirja-
tietokannat

haetut  
dokumentit

Elektroniset 
kausijulkaisut

katsotut 
dokumentit

E-kirjat
katsotut 

dokumentit

2002 362 154

2003 702 819

2004 859 208

2005 1 461 747

2006 1 319 336

2007 1 583 178

2008 1 774 881

2009 804 1 720 080 26 648

2010 351 411 12 798 597 1 883 687 1 486 275

2011 467 855 12 885 538 2 157 924 675 671

2012 449 283 11 389 551 2 408 988 2 819 520

2013 943 406 9 888 743 2 446 598 1 394 003

2014 1 167 977 8 959 834 2 794 027 3 118 467

2015 1 841 409 8 026 458 2 789 180 4 006 379

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto

Taulukko l6. Henkilöstömenot kampuksittain 1985–2016

Vuosi Keskusta-
kampus %

Kumpulan  
kampus %

Meilahden 
kampus %

Viikin 
kampus %

Yhteensä

1985 5 629 000 tiedot puuttuvat 1 310 200 2 571 900 …

1990 8 527 300 53 1 657 600 10 2 184 800 14 3 803 300 24 16 173 000

1995 12 210 100 45 5 281 800 20 3 873 000 14 5 651 000 21 27 015 900

2000 17 209 900 46 2 634 000 7 6 980 000 19 10 754 700 29 37 578 600

2005 4 291 300 53 602 000 7 1 413 000 18 1 741 000 22 8 047 300

2010 4 122 500 54 837 100 11 1 401 800 18 1 316 700 17 7 678 100

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto, rahayksikkö 1985–2000 FIM, 2005–2016 €

Keskustakampus: viisi tiedekuntaa ja Opiskelijakirjasto; 

Kumpulan kampus: 1995 lukuun kuuluvat Luonnontieteiden kirjasto ja ml-ainelaitokset.

Viikin kampus sisältää myös Eläinlääketieteellisen korkeakoulun/tiedekunnan.
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Taulukko l7. Helsingin yliopiston kirjastojen henkilöstömenot 1985–2016

Vuosi HYK/KK
%

Kampukset/ 
HULib yhteensä *) %

Muut kirjastot 
yhteensä %

Kaikki yhteensä

1985 10 962 000 … 167 300 …

1990 17 045 000 48 16 173 000 45 2 564 900 7 35 782 900

1995 27 134 000 48 27 015 900 48 2 050 400 4 56 200 300

2000 36 971 000 48 37 578 600 49 2 832 000 4 77 381 600

2005 8 869 200 51 8 047 300 46 622 000 4 17 538 500

2010 12 059 000 60 7 678 100 38 276 500 1 20 013 600

2016 11 362 220 57 8 585 150 43 53 400 0 20 000 770

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto; rahayksikkö 1985–2000 FIM, 2005–2016 €

*) Vuoden 1985 tiedot matemaattis-luonnontieteellisistä kirjastoista puuttuvat kokonaan. 

Muut kirjastot yhteensä: Soc & kom ja pieniä erillislaitoksia ja kampuksittain määrittelemättömiä ainelaitoksia. Vuonna 
2005 siihen kuuluu myös HY:n keskushallinnon alainen Kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö Vuoden 2016 luvussa on vain 
Soc & kom.

Taulukko l8. Kirjastojen toimintamenot yhteensä 1985–2016

Vuosi HYK/KK % HULib % Muut yhteensä % Kaikki yhteensä

1985 15 727 000

1990 26 682 100 41 31 295 200 49 6 480 400 10 64 457 700

1995 38 833 000 46 42 547 900 50 3 866 100 5 85 247 000

2000 67 185 000 50 61 812 900 46 4 524 300 3 133 522 200

2005 19 592 900 51 18 234 000 48 356 000 1 38 182 900

2010 23 375 500 50 22 730 000 49 506 200 1 46 611 700

2016 24 131 630 50 23 991 800 50 87 900 0 48 211 330

Lähde: Tieteellisten kirjastojen tilasto, rahayksikkö 1985–2000 FIM, 2005–2016 €

HULib = laskennallinen HULib vuoteen 2005. Muut yhteensä: sisältää Svenska social- och kommunal-
högskolankin ja HY-muut laitoskirjastot -ryhmän, jota ei voi jakaa kampuksittain. Vuoden 2011 jälkeen 
Kansalliskirjaston ja HULibin ulkopuolisia tilastoyksiköitä ovat Soc & kom, Luonnontieteellinen keskus-
museo, Aleksanteri-instituutti ja Laitoskokoelmat. Vuonna 2016 toimintamenotiedot on antanut vain  
Soc & kom. - Vuoden 1985 tilastosta puuttuvat sekä Soc & kom että HY-muut laitoskirjastot -ryhmä, 
samoin Kumpulan kampuksen tiedot. Yhteissummaa ei voi antaa.
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