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Mitä tapahtuu? 

globaalit ympäristö- ja väestöhaasteet 
yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutos vuoteen 2010 
korkeakouluverkon laajuus /aloituspaikat Suomessa 
tuottavuusohjelma – kilpailu pienenevistä ikäluokista 
palvelukeskushankkeet 
kansainvälistyminen tieteessä ja opiskelussa 
tutkimus- ja koulutusyliopistopuhe 
kuntakentän rakennemuutos 



Korkeakoululaitoksen 
uudistuksen tavoitteet 

kansainvälistyminen 
yliopistojen autonomian lisääminen – normiohjauksen 
vähentäminen 
yliopistojen resurssien lisääminen 
kilpailun ja kilpailukyvyn lisääminen 
kriittisen massan tavoittelu – yksikkökoon kasvattaminen 
duaalimallin selkeyttäminen 



Korkeakoulujen palveluiden  
uudistuksen tavoitteet 

tuottavuuden lisääminen 
kriittisen massan tavoittelu – yksikkökoon 
suurentaminen 
palveluiden yhteistuotto ja työnjako 
keskitettyjen palveluiden rooli 



Seuraukset yliopistokirjastoille 
keskittyminen oman organisaation peruspalveluihin 
ja erikoistuminen oman organisaation opiskelun ja 
tutkimuksen tukemiseen 
verkostoituminen ja työnjaon selkeyttäminen 
ammattimainen johtajuus ja lobbaaminen 
siirtyminen itseisarvosta enemmän välinearvoksi vai 
siirtyminen keskeiseksi akateemiseksi ”tiedekunnaksi” 
erilaisuuden ja profiilien tunnustaminen: erilaiset 
aineistot, asiakkaat jne. 
kilpailukykyisten tietoaineistojen korostaminen osana 
tutkimusinfrastruktuuria 
informaatiolukutaidon haasteet  
 



Seuraukset yliopistokirjastojen 
strategioihin 
tietohallintostrategia: uudet työkalut, tiedon 
saavuttamisen helpot ja käyttäjäystävälliset 
välineet 
arjen tietoyhteiskunta: asiakaskunnan muutos: 
elinikäinen oppiminen, etäopiskelu, 
monikulttuurisuus; käyttäjien koulutuksen pitkä 
linja koululaisesta eläkkeellä olijaan 
kilpailukykyisten tutkimusten tietoaineistojen 
turvaaminen 
kirjastojen tärkeys (pohjoismaisen) demokratian 
peruspilarina 
rakenteellisen kehittämisen ohjelma: rakenteelliset 
muutokset 



Rakenteellisen kehittämisen 
hanke ja sen tavoitteet 
1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen 

uudistuvassa korkeakoululaitoksessa siten, että 
korkeakoulujen yhdistymiset ja yhteistyösopimukset tulevat 
huomioon otetuiksi kirjastojen lukumääriä vähentäen, 
yhteistyötä lisäten ja toimintoja tehostaen; sekä 

2. selvittää erityisesti yliopistolakiuudistuksen aiheuttamat 
muutokset ja niiden vaikutukset korkeakoulukirjastojen 
toimintaan liittyvissä säädöksissä, rahoituksessa ja muissa 
menettelyissä siten, että kirjastojen palvelukyky turvataan 
ja lisäksi; 

3. selvittää, miten korkeakoulukirjastojen ylläpito- ja muita 
kustannuksia voidaan vähentää vahvistamalla 
Kansalliskirjaston asemaa keskitettyjen palvelujen 
tuottajana; sekä 

4. kartoittaa korkeakoulukirjastojen rakenteellisen 
kehittämisen vaikutukset Varastokirjastoon, sekä selvittää 
Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyön 
tiivistämismahdollisuudet. 



Missä asioissa 
kirjastosektoreiden pitäisi  
tiivistää yhteistyötä? 

 edunvalvonta 
 tekijänoikeusasiat 
 yhteistyö muihin muistiorganisaatioihin, 

oman alan seuroihin 
 selkeät pelisäännöt yhteisesti 

tuotettaviin ja ylläpidettäviin palveluihin 
(Kansalliskirjaston 
kirjastoverkkopalveluiden merkitys) 

 kustannusten jakaminen 
aiheuttamisperiaatteen mukaan 



Mitä maailmassa tapahtuu ja miten se vaikuttaa kirjastojen toimintaan 



Mitä korkeakoulukirjasto 
on jatkossa? 
 opiskelijoiden oppimisen kotipesä 
 tutkijoiden tutkimuksen perusresurssi 
 kilpailutekijä rekrytoitaessa opiskelijoita 

ja tutkijoita 
 aktiivinen tieteellisen julkaisemisen 

edistäjä 
 verkostoija 

 
 



vai 
 paikka jonne voi palkata kenet tahansa 

säilyttämään niitä kirjoja joita kukaan ei 
enää tarvitse. 
 
 



Kiitos! 

Kysymykset nyt 
tai 

jarmo.saarti@uku.fi 
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