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Yhdistymisen haasteet 

kokoelma- ja hankintatyössä

Lapin korkeakoulukirjasto

15.10.2010

Tapani Takalo

Lapin korkeakoulukirjaston kehitys

Aloitusvaihe 2007

Mukana: Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu

Selvityksiä eri osa-alueilta 2007-2008 

Raportti syksyllä 2008

Valmistelun jatko ja sopimusvaihe 2008-2009

Sopimus Lapin korkeakoulukirjastosta (Lapin 
korkeakoulukonsernin strategiaryhmä hyväksynyt 27.5.2009. Lapin 
yliopiston hallitus hyväksynyt 24.9.2009)

Lapin korkeakoulukirjaston johtosääntö (hyväksytty samaan
aikaan kuin sopimus)

Lapin korkeakoulukirjasto osa Lapin korkeakoulukonsernia
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Lapin korkeakoulukirjasto 

01.01.2010 -

Viisi kirjastoyksikköä

Lapin yliopiston kirjasto

Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kirjasto 

Arktisen keskuksen kirjasto

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjasto

Kirjastoyhteenveto 2008

LaYK RAMK KTAMK AK MTI (2010)

Toimipisteet 2 2 4 1 1

Henkilökunta

htv
28 13 18 2,5 2,5 (sis RAMK 

+ LaYK)

Painettu aineisto 181 000 + 

1 060 kausijulk.

64 400 + 

466 kausijulk.

109 000 + 

390 kausijulk.

14 000 + 

85 kausijulk.

-

Lainat

142 000 57 700 60 900 1 500 -

Aineistokulut

E-aineistot

301 300

95 700

224 200

55 100

272 700

46 900

33 800

15 800

-

Budjetti 2 028 700 814 600 1 195 000 383 500 -
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Kirjaston toimipisteet  (10)

Lapin yliopiston kirjasto Yliopisto

Taide

Lapin yliopistokustannus LUP, Tiede-

ja taidekirjakauppa Tila

Arktisen keskuksen kirjasto Arktisen keskuksen kirjasto on osana 

Arktista keskusta, Se lisää tietämystä ja 

ymmärrystä arktisista aiheista 

kokoamalla ja viestittämällä niistä tietoa 

asiantuntijoille ja suurelle yleisölle. 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 

kirjasto

Digipoliskirjasto

Kemin oppimiskeskus

Terveysalan kirjasto

Tornion oppimiskeskus

Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

kirjasto

Porokatu

Jokiväylä

Matkailualan tutkimus- ja 

koulutusinstituutin kirjasto

Instituutissa kehitetään matkailualan kou-

utusta ja tutkimusta tiiviissä yhteistyössä 

lappilaisen elinkeinoelämän , kansain-

välisen tiedeyhteisön, koulutusorga-

nisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Tehtävä

Johtosääntö :

Lapin korkeakoulukirjaston tehtävänä on hankkia ja 

välittää Lapin korkeakoulujen tarvitsemat 

kirjasto- ja tietoaineistot, tuottaa kirjasto- ja 

tietopalvelut sekä erikseen tulosneuvotteluissa sovittavia 

muita palveluja.
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Hallinto

Johtokunta: puheenjohtaja + 8 jäsentä

Kirjastonjohtaja aloitti 1.8.2010. Johtajan päätehtävänä Lapin 

korkeakoulukirjaston johtaminen, lisäksi Lapin yliopiston kirjaston, 

Arktisen keskuksen kirjaston ja Matkailualan tutkimus- ja 

koulutusinstituutin esimies.

Johtoryhmä: johtaja, RAMK:n ja KTAMK:n kirjastojen johtajat

Oikeudellisesti ei juridinen toimija 

- Lapin korkeakoulukirjasto ei voi tehdä sopimuksia kirjaston 

nimissä. 

Henkilökunta

Sopimusteksti ”Koko henkilöstö kuuluu hallinnollisesti Lapin 

korkeakoulukirjastoon ja sen johdon alaisuuteen. Henkilöstö 

on palvelussuhteessa nykyiseen korkeakouluunsa. Uuden 

henkilöstön osalta palvelusuhde määritetään toimen 

perustamisen yhteydessä.”

Henkilöstön yhteiskäytössä Matkailualan tutkimus- ja 

koulutusinstituutin kirjasto koekenttänä.
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Toiminta 2010

• Juolukka-tietokannan rakentaminen 

Hilla + Kaarnikka + Kaisla = uusi Juolukka

• Yhteiset käyttö- ja lainaussäännöt

• Johtajan valinta

• Laadittu yhteisiä käytäntöjä ja pelisääntöjä

• Viestintä

Lähiajan kehittämistoimet

- Strategiatyö tulevana vuonna

- Toimintokohtaisten yhteistyöelinten luonti marraskuussa 

2010

- Yhteisen keskustelu- ja dokumenttifoorumin luonti, talvi 

2010-2011

- Yhteinen budjetti 2011; mitkä ovat sen vaikutukset 

aineistohankintoihin

- Varahenkilöjärjestelmien ja asiantuntijuuden hyväksikäytön 

selvittäminen ja kehittäminen 



18.10.2010

6

Painetut aineistot 1/2

– Kokoelmatyössä Voyagerin yhteneväisen käytön selvitys

– Kokoelmien kehittäminen

– Aineiston hankintapaikat, kilpailutus, nykytilanne ja 

mahdollisuudet sekä tarpeet tulevaisuudessa

Painetut aineistot 2 (2)

– Lahjoitusten ja vaihtojen yhteiskäyttö, siirto 

mielekkäimpään yksikköön

– Kokoelmien yhteiskäyttö; mahdollisuuksien ja rajoitusten 

selvitys 

– Hankinta- ja luettelointityön käytäntöjen selvitys ja siihen 

liittyen yhtenäistämisen tarpeet ja mahdollisuudet
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E-aineistot

- FinELib suurin aineistotoimittaja kaikille

- Korkeakoulujen verkkoavaruuksien yhdistämisen 

aiheuttamat haasteet

- E-aineistojen yhtenäistämisen tarpeiden ja 

mahdollisuuksien selvittäminen 

Asiakasnäkökulma

- Yhdessä tietokannassa huomattavasti enemmän aineistoja kuin 

aikaisemmin.

- Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille näkyvissä enemmän ulkomaisia 

aineistoja.

- Yliopiston asiakkaille teknisiä, luonnontieteellisiä ja hoitotieteen 

aineistoja, joita ei aiemmin ollut näkyvissä tietokannassa.
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Kysymyksiä, kommentteja

tapani.takalo@ulapland.fi


